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RESUMO 

 

O conflito árabe israelense é um dos conflitos políticos mais longos entre nações da atualidade. A 

raiz da disputa envolvendo a palestina é antiga. Tanto judeus quanto árabes palestinos afirmam 

serem os donos legítimos da ―terra sagrada‖. Não obstante a sua longa duração, a criação do Estado 

de Israel em 1948, a ocupação das terras palestinas e a interminável disputa pelo território entre as 

partes mergulhou uma parcela considerável da população em uma profunda pobreza. A insatisfação 

crescente com acordos de paz que não respondiam as demandas do território ocupado e a corrupção 

das lideranças seculares palestinas tornou possível o surgimento de movimentos islâmicos dispostos 

a tentar mudar a história da ocupação, da opressão e minimizar pobreza da região. Assim surgiu o 

movimento Islâmico Hamas, que escandalizou o mundo com inesperada vitória obtida nas eleições 

do Conselho Legislativo Palestino (CLP) em Janeiro de 2006. Após tomar posse como governo 

eleito, o Hamas constituiu um governo com forte apoio popular e implantou um plano nacional de 

combate à pobreza pela primeira vez desde a sua fundação em 1987. O movimento vinha 

construindo uma base sólida devido as suas atividades educacionais, sociais de obras de caridade, 

além da propagação religiosa, conseguindo se tornar popular dentro e fora da Palestina. O presente 

estudo é voltado para compreensão do processo de surgimento e ascensão do Hamas, desde sua 

condição de movimento de assistência social ao povo palestino até sua consolidação como partido 

político responsável por um governo em uma situação eminentemente conflituosa. Destacamos, na 

análise, sua condição de entidade de assistência social na busca de minimizar a pobreza que se 

instalou na região agravada pelo conflito Israel x Palestina. 

 

Palavras- chave: Hamas, Palestina, Eleições, Ascensão, Pobreza Assistência social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ABSTRACT 

 

The Arab Israeli conflict is one of the longest political conflicts between nations today. The root of 

the dispute involving the Palestinian is old and both Jews and Palestinian Arabs claim to be the 

rightful owners of the "holy land". Despite its long-term, the creation of Israel in 1948 and 

occupation of Palestinian lands, the endless struggle for territory between the parties, plunged a 

considerable portion of the population in deep poverty. The growing dissatisfaction with the peace 

agreements do not meet the demands of the occupied territory, the corruption of secular Palestinian 

leadership has made possible the emergence of Islamic movements willing to try to change the 

history of occupation, oppression and poverty in the region. Thus arose the Islamic movement 

Hamas, which shocked the world with an unexpected victory in the elections of the Palestinian 

Legislative Council (PLC) in January 2006. After taking office as elected government Hamas 

formed a government with strong popular support and implemented a national plan to combat 

poverty for the first time since its founding in 1987. The movement had been building a solid 

foundation because of its educational, social charities, as well as religious propaganda, managed to 

become popular within and outside Palestine. The present study is aimed at understanding the 

process of emergence and rise of Hamas, from its condition of motion of social assistance to the 

Palestinian people until its consolidation as a political party responsible for a government in a 

highly conflictual situation. We emphasize the analysis of their condition in social service 

organization seeking to minimize the poverty that settled in the region compounded by conflict 

Israel x Palestine. 

 

 

Keywords-Hamas, Palestinian elections, Ascension, Poverty, Social assistence 
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INTRODUÇÃO 

 

                  O conflito árabe israelense apesar de ser o conflito de mais evidência nos dias atuais é 

ainda pouco discutido no mundo ocidental. Não obstante a longa duração, esse conflito acarreta 

severos impactos na economia palestina e ao bem-estar da população.  O fracasso das negociações 

juntamente com o bloqueio imposto por Israel, principalmente a partir de 2005, disseminou a falta 

de esperança em se alcançar uma resolução para esse, que é um dos mais longos conflitos políticos 

entre nações na atualidade. Nos últimos anos, a população palestina mergulhou em uma profunda 

pobreza, mais notadamente a Faixa de Gaza.Conforme o o Relatório de Desenvolvimento Humano 

dos Territórios Palestinos
1
 Ocupados elaborado por acadêmicos da região e publicado pelo PNUD, 

o desemprego e a falta de mobilidade entre a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental têm 

sido decisivos para aumentar a pobreza nos últimos anos e acentuar a dependência da população 

local da ajuda externa.  

                 Na Faixa de Gaza, pequeno território de 352 km², situado junto ao Mediterrâneo, a 

sudoeste de Israel e na fronteira com o Egito, vive 1,5 milhões de palestinos. Gaza tem 4167 

habitantes por quilômetro quadrado. ―Trata-se de uma das maiores densidades demográficas do 

mundo. Oitenta por cento da população
2
 de Gaza depende da ajuda internacional para sobreviver‖ 

HROUB, (2008. p. 12). Mais da metade dos habitantes vive abaixo da linha da pobreza e ao menos 

40% da população ativa não tem emprego. A Faixa de Gaza é onde a miséria mais se aproxima à de 

países africanos. Este território tem a densidade demográfica mais alta que a ilha de Manhatan, em 

Nova Iorque. A economia se baseia principalmente na agricultura e na indústria de alimentos; 

entretanto, devido aos conflitos, houve destruições em grande escala da infraestrutura palestina, de 

granjas agrícolas, de silos para cereais, de sistemas de irrigação, de campos cultivados, bem como 

do ―desaparecimento‖ de aproximadamente oito mil hectares de terras cultiváveis. Nessa medida, a 

fome, a desnutrição e os índices de desemprego têm alcançado níveis alarmantes. 

                                                           
1
Disponível em: PNUD Brasil POBREZA_DESIGUALDADE REPORTAGENS INDEX.mht. Acessado em 10-07 

2011. 
2
POPULAÇÃO – Não agrega coisas, agrega pessoas. Não reduz coisas a dólares, e sim pessoas a entidades sem corpo e 

sem alma que podem ser manipuladas como categorias impessoais que procriam, poluem, produzem ou consomem, e 

( que, para o bem geral, exigem controle DUDEN apud  SACHS (2000 .  p. 255). 

http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/phdreng.pdf
http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/phdreng.pdf
http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/phdreng.pdf


                   Na tentativa de minimizar a situação de pobreza e de solucionar as causas desse impasse 

entre palestinos e israelenses, segundo seus idealizadores, emergiu em 2006 o Movimento de 

Resistência Palestina, o Hamas
3
. Como força política mais expressiva na Faixa de Gaza e 

Cisjordânia, situadas na região da Palestina, o Hamas venceu as eleições do Conselho Legislativo 

Palestino (CLP
4
), derrotando o movimento Fatah

5
 de Mahammoud Abbas, então presidente da 

Autoridade Nacional Palestina (ANP
6
). A vitória do Hamas não foi um raio inesperado em céu 

sereno, há muito o movimento vinha construindo uma base sólida, ampliando o seu prestígio, 

sobretudo devido à associação de luta
7
 sem quartel à construção de uma rede de assistência ao povo 

carente.  

                   A vitória do Hamas nas eleições do CLP em 2006 foi significativa não apenas para os 

palestinos, como também para outros árabes, muçulmanos e demais simpatizantes da criação de um 

Estado palestino. Isso porque, a história da Palestina é antiga e controversa. Região do Oriente 

Médio disputada pelas três grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o 

islamismo e posteriormente disputada por grandes potências mundiais, até se tornar território 

dominado por Israel. O Hamas é apontado pela imprensa mundial como sendo um movimento 

―terrorista‖ em virtude dos ataques suicidas contra Israel. Embora o terrorismo não seja aqui o 

ponto relevante dessa pesquisa, ele é mencionado e, na medida do possível, esclarecido, mas não 

aprofundado, constituindo apenas como pano de fundo, no intuito de mostrar que apesar do grupo 

Hamas ser um grupo considerado ―terrorista‖, tanto pelos Estados Unidos da América quanto pela 

União Europeia e Canadá, o que nos interessa ressaltar é o grupo Hamas como um grupo que presta 

assistência à população carente da palestina ocupada, um aspecto bem pouco conhecido e 

divulgado.  Portanto, não é interesse dessa pesquisa aprofundar na questão do terrorismo. 

                                                           
3
HAMAS - Abreviatura para Harakat Al Muqawama al islamia (Movimento de Resistência Islâmica) de ideologia 

islâmica é uma organização política, cultural e social calcada em bases populares que possui uma ala militar separada, 

especializando-se na resistência armada contra a ocupação israelense. Ocupa hoje a maioria dos assentos no conselho 

legislativo da Autoridade Nacional Palestina. Passou a existir oficialmente em 14 de dezembro de 1987 ao emitir uma 

autodeclaração mediante um comunicado oficial poucos dias depois da eclosão da primeira intifada, revolta palestina 

em 8 de dezembro. A decisão de criar o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) foi tomada no dia seguinte à 

Intifada pelos líderes dos Irmãos Muçulmanos Palestinos, xeque Ahmed Yassim, Abdul ‗Aziz al Rantisi, Salah 

Shehadeh, Muhammad Sham‘ah,‘Isa al Nashar, ‗Abdul  Fattah Dukhan e Ibahim Al Yzuri HROUB ( 2008. p.38- 45).   
4
CLP - Conselho Legislativo Palestino. Um quase parlamento com poderes limitados representa a incorporação da 

legitimidade política palestina na Cisjordânia e na Faixa de Gaza HROUB ( 2008. p.7). 
5
FATAH - Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Representa uma afiliação não-ideológica e possui uma 

perspectiva secular HROUB (2008. p.12). 
6
ANP- Autoridade Nacional Palestina - 1993/1994 Criada devido aos acordos de Oslo (1993). Uma das suas principais 

responsabilidades era controlar a situação caótica e unificar os ―braços palestinos‖ sob seu controle HROUB 

(2008.p.82). 
7
 LUTA – Denomina-se luta quando ações se orientam pelo propósito de impor a própria vontade contra a resistência do   

ou dos parceiros. Denominamos pacíficos aqueles meios de luta que não consistem em violência física efetiva. 

WEBER (1994, p.23). 



                 Segundo os Estados Unidos, um dos formuladores da concepção terrorista, o movimento 

Hamas está em pé de igualdade com movimentos armados de origem islâmica como a Al Qaeda (A 

Base), criado no final dos anos 1980 por Osama Bin Laden. A intenção do grupo era criar um 

califado pan-islâmico no mundo e expulsar as influências ocidentais consideradas nefastas que 

corromperiam países muçulmanos. Entretanto, há uma grande dificuldade para se chegar a um 

consenso do que vem a ser terrorismo. No ano de 2005, o secretário geral da ONU, Kofi Annan, 

pediu aos países membros que adotassem como definição de terrorismo ―qualquer ato de violência 

contra alvos civis com o objetivo de intimidar governos, organizações ou povos
8
‖. Todavia, 

segundo Thalif Deen, da IPS, Ter, 30 de Novembro de 2010 10:03
9
, Nações Unidas, 30/11/2010, 

―A Organização das Nações Unidas (ONU) numa convenção exaustiva, não conseguiu até agora um 

acordo que permita concretização dessa definição e a eliminação do terrorismo. Boa parte do 

problema está na falta de consenso sobre a definição desse fenômeno.‖ 

                 No entanto, a problemática do terrorismo reside em quem empunha as armas, contra 

quem e por quais razões. ―Governos aliados e alinhados à política beligerante dos Estados Unidos 

da América não são tratados como terroristas pela grande imprensa mundial, independente dos 

grotescos estágios no campo da tortura, assassinato e outras violações dos direitos humanos‖. 

CHOMSKY (2006, p.54)  

               A apropriação do significado de terrorismo com o propósito de desqualificar as 

resistências
10

 foi globalizada após 11 de setembro de 2001, ocasião em que os Estados Unidos 

sofreram um duro ataque promovido pela Al-Qaeda. A doutrina da legitimidade da resistência ao 

exercício ilegal do poder reconhece o povo, quando este não tem outro recurso ou a quem recorrer 

para a sua proteção, o direito de usar a força para a deposição do governo rebelde. A Rússia adota o 

termo terrorismo para seus próprios problemas com a Chechênia. Paquistão faz o mesmo, 

guardando postura antagônica, sendo aliada dos Estados Unidos, monitorando as fronteiras com o 

Afeganistão, mas patrocinando grupos radicais contra a Índia. Israel também faz seu uso político, 

usando da ignorância generalizada, misturando e amalgamando o Irã, Iraque, Hamas, Hezbollah e 

Al Qaeda, todos se tornando uma grande ameaça de terrorismo islâmico. Portugal e Espanha 

firmam tratados para combater o grupo basco armado ETA. Enfim, HARDT e NEGRI (2005. p. 
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Conceito de terrorismo segundo a ONU - Disponível em http://www.veja.abnril.com.br/300305/p_094.html.  Acessado 

em 06-05-2011. 
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Disponível em: http://www.direitoshumanos.etc.br/index.php?option=content&view=article&id=10148:a-onu-não-

consegue-definir-terrorismo&eatid=33:onuoea&itemid.  Acessado em 06-05-2011. 
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 Resistência- O direito do povo é legítimo tanto para defender-se da opressão de um governo tirânico, como para 

libertar-se do domínio de uma nação estrangeira LOCKE apud MELLO (2001, p. 88). 

http://www.veja.abnril.com.br/300305/p_094.html
http://www.direitoshumanos.etc.br/index.php?option=content&view=article&id=10148:a-onu-n�o-consegue-definir-terrorismo&eatid=33:onuoea&itemid
http://www.direitoshumanos.etc.br/index.php?option=content&view=article&id=10148:a-onu-n�o-consegue-definir-terrorismo&eatid=33:onuoea&itemid


55), sintetizam essa discussão e nos conferem um importante instrumental conceitual para a análise 

contemporânea das relações internacionais: ―a violência do forte é automaticamente legitimada, e a 

violência do fraco, imediatamente taxada de terrorista. Contudo, o Hamas restringe a sua luta para 

dentro das fronteiras da Palestina e seu inimigo é Israel. A Al Qaeda, por exemplo, considera o 

mundo inteiro seu campo de batalha desde que esteja do lado do Ocidente, embora seu principal 

oponente seja os Estados Unidos. 

                 O Hamas não tem o ocidental como alvo. Sofreu uma demonização
11

 de seus inimigos 

que, através da mídia, ganhou o mundo, como um discurso de verdade, deformando o teor do 

movimento. O Hamas é um movimento de resistência, mas também é um movimento social. 

BOURDIEU (2006, p. 116), ressalta que ―O acto de categorização, quando consegue fazer-se 

reconhecer ou quando é exercido por uma autoridade reconhecida, exerce poder por si só, institui 

uma realidade usando do poder de revelação e de construção exercido pela objeticvação do 

discurso.‖ A eficácia do discurso pretende fazer sobrevir o que ele enuncia no próprio acto de 

enunciá-lo. ―O poder quase mágico das palavras resulta do efeito que têm a objetivação e a 

oficialização de facto que a nomeação pública realiza a vista de todos.‖ BOURDIEU (2006, p.117). 

Entretanto, o Hamas é uma organização social e política multifacetada. A condição militar do 

movimento é apenas um dos seus aspectos, que segundo YOUSEF (2010, p.62), foi uma ala que 

surgiu de forma independente do grupo
12

.  

 

A maioria dos jovens e impacientes ativistas do Hamas vinha dos campos de 

refugiados, atuando de forma independente [...] fundou uma pequena célula militar 

e se mudou para a Cisjordânia, que oferecia mais alvos e mais espaço para 

movimentação. [...] Esses jovens líderes não queriam misturar o que estavam 

fazendo com as atividades do grupo. Então, criaram um braço militar, as Brigadas 

Ezzedeen Al-Qassan. 

 

                Consoante GUIBERNAU & MONTSERRAT (1997, p. 70), esse tipo de resistência, ―é 

para sobreviver, eles desenvolveram contra-estratégias ‗a luta armada‘. [...] Quando a luta armada 
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DEMONOLOGIA - A demonologia deve ser compreendida nos quadros de que Certeau nomeou de heterologia, e em 

conexão com os textos de viagens quinhentistas que fundaram um olhar antropológico – textos que revelam uma 

observação assombrada pelo Outro, o imaginário, e correspondendo ao seu objeto, ―uma cultura assobrada pela sua 

exterioridade selvagem‖. A demonologia se relacionaria igualmente como esta ciência do outro que Certeau não teve 

tempo de aprofundar, mas que delineou sob a designação de heterologia. A relação heterológica se verificaria, 

sobretudo, pela negação: nomeava-se e classificava o Outro ameaçador com os elementos negativos e detratores 

SOUZA (1962, p .88). 
12

Sabe-se que os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo o seu ser social, tudo o que define a 

ideia que eles têm deles próprios, todo o impensado pelo qual eles se constituem como ―nós‖ por oposição a ―eles‖, 

aos ―outros‖ e ao qual estão ligados por uma adesão quase corporal. É isto que explica a força mobilizadora 

excepcional de tudo o que toca a identidade BOURDIEU (2006, p.124). 



se desenvolve num ‗estado‘ em que as minorias ‗nacionais‘ são fortemente reprimidas, um senso de 

cumplicidade pode emergir entre membros da comunidade‖. Indubitavelmente, apesar de todas as 

declarações de direitos humanos no mundo de hoje (incluindo a carta da ONU) darem a qualquer 

povo o direito de resistir por quaisquer meios necessários a uma ocupação militar, e de concederem 

aos refugiados o direito de retornarem aos seus lares, também é verdade que os ataques de homens-

bombas suicidas em Tele-Aviv (Israel) não servem a nenhum propósito político pacífico ou ético. 

Para se alcançar tais fins, pelo contrário, a violência, para ARENDT (2006), seria a própria 

supressão da política, na medida em que retira à possibilidade de recurso a forma privilegiada de 

atuação política: o discurso, a fala.  

                  Quando o Hamas venceu as eleições de 2006, este fato representou um divisor de águas 

histórico, ocasião em que uma grande mudança foi realizada na liderança do movimento de 

libertação nacional: saltou de Partido de oposição à Autoridade Palestina. O Hamas simbolizava a 

mudança no sentindo de libertar a palestina do jugo israelense, promover o ―desenvolvimento‖ e 

―combater‖ a pobreza através da assistência social. 

                 Para este trabalho, o objeto a ser colocado em relevo é o Movimento de Resistência 

Palestina de ideologia islâmica, denominado HAMAS. O partido Hamas venceu as eleições de 2006 

na Palestina, obtendo 75% das cadeiras no Parlamento, emergiu vitoriosamente com um poder 

político de cunho popular. De partido de oposição, tornou-se Autoridade Palestina. O objetivo desse 

trabalho é fazer uma análise da ascensão do Hamas (Movimento de Resistência Palestina) ao 

governo palestino no ano de 2006. 

               Que causa, ou conjunto de causas, podemos apontar para esse fato? São questões difíceis 

de serem respondidas. Nessa medida, este traballho nao é para responder sobre o assunto, esgotar o 

tema, mas sim levantar questões para o debate. O trabalho é uma semente para o doutorado. 

Contudo, a dificuldade não nos impede de tentarmos apreender, sob uma perspectiva histórica e 

imparcial, uma parte da complexa dinâmica política na Palestina, que envolve além dos grupos-

partido Hamas e Fatah,  Israel e a comunidade internacional. Dessa maneira, proponho não somente 

buscar causas, mas pôr em evidência, compreender algumas circunstâncias históricas que têm 

profunda ligação com a vitória eleitoral do Hamas. Certamente, há outras linhas de análise para o 

fenômeno, mas optei por alguns pontos que, em meu entender, necessitam estarem presentes em 

qualquer tentativa de apreender esse fato histórico: a postura do governo de Israel frente à 

população árabe-palestinas, impondo severas medidas restritivas o que estimula movimentos 

radicais; a perda de credibilidade dos grupos tradicionais de defesa dos interesses palestinos; a 



dificuldade de diálogo entre Israel e árabes que frequentemente abrem negociações de paz, sem, 

contudo, chegarem a uma solução efetiva; e a profunda pobreza que se instalou na região devido a 

todos esses fatores, levando o Hamas a investir em seus projetos e práticas de assistência social, 

base e provável fator do seu crescimento, permitindo que a organização ganhasse amparo junto à 

população palestina.  

                  O procedimento metodológico para a realização desta pesquisa está baseado no método 

qualitativo e histórico. Segundo FOUCAULT (2005), há dezenas de anos, a atenção dos 

historiadores se voltava para longos períodos que revelava a continuidade dos equilíbrios e das 

regulações constantes  difíceis de serem rompidas.  

 

A noção de descontinuidade toma um lugar importante nas disciplinas historicas, 

ou seja, se tornou um dos elementos fundamentais da análise histórica. As 

sucessões lineares que até então tinham sido o objeto da pesquisa, foram 

substituídas por um jogo de interrupções em profundidade. [...]. A atenção se 

deslocou para os fenômenos de ruptura FOUCAULT (2005, p.4-9). 

 

 

                    A história, segundo FOUCAULT (2005, p.56), há muito tempo não procura mais 

compreender os acontecimentos somente por um jogo de causas e efeitos, rigidamente 

hieraquizardos. ―Não é para reencontrar estruturas anteriores estranhas, hostis aos acontecimentos. 

É para estabelecer seus diversos entrecruzados. [...] Que permitem cincunscrever o ‗lugar‘ dos 

acontecimentos, as origens e as condições de sua aparição.‖ 

                   Quando a ideia deste estudo surgiu, também surgiram as dificuldades em como 

encontrar fontes para a realização desta pesquisa.  Tanto no Brasil como em outras regiões do 

mundo, existem poucas literaturas que abordam questões mais sociais ligadas ao povo palestino e 

ao próprio surgimento do Hamas. Em geral, os livros que tratam de Oriente Médio discutem de uma 

forma generalizada os conflitos e as suas conseqüências, mas não aprofundam de uma maneira mais 

contundente em uma região específica.  Foi quando veio a ideia de usar as redes sociais na internet 

para tal intento. A internet tem um grande alcance e decidi arriscar fazendo minha inscrição em 

vários sites de relacionamento. Como falo um pouco da língua árabe e do inglês, logo foram 

aparecendo em meus perfis vários convites de amizade na rede. Mas ainda foram necessários alguns 

meses para que alguém na Faixa de Gaza me descobrisse.  

                  Quando apareceu o primeiro convite vindo da Faixa de Gaza, disse a mim mesmo: essa é 

a minha chance. Fui, ao longo dos meses, conversando e tentando atrair mais pessoas de Gaza, ou 

mesmo palestinos desse local residentes em outros países que estivessem dispostos a me auxiliar 



com conversas ou até mesmo com envio de jornais e documentos que pudessem ajudar no 

desenvolvimento da minha pesquisa. Não foi uma tarefa fácil, pois os palestinos, em especial de 

Gaza, são muito resistentes e desconfiados, seguravam informações até mesmo em função do medo 

de retaliações por parte do Hamas. Foi preciso enviar diversas vezes o resumo do meu estudo e 

explicar que tudo aquilo fazia parte de um trabalho para mestrado. Eu não era da CIA ou do Mossab 

e sim uma acadêmica em busca de dados para o meu trabalho. Quando entenderam a minha 

proposta e perderam o medo de conversar sobre o Hamas e os problemas enfrentados por eles na 

Faixa de Gaza, outros amigos foram surgindo na rede, inclusive partidários do próprio Hamas, e 

começaram a enviar documentos, sites, jornais e dezenas de fotos de seus arquivos pessoais. Dentre 

essas dezenas de pessoas que me ajudaram ao longo de quase dois anos, destaco a ajuda do 

jornalista e analista político Sameh Ramadan, de Majdi Fathi, jornalista e fotógrafo e de Ezam, 

estudante da Universidade de Al zhair em Gaza. 

               O método qualitativo costuma ser direcionada, ao longo do seu desenvolvimento. Além 

disso, não busca enumeração ou medir eventos para análise de dados. Seu foco de interesse é amplo 

e parte da perspectiva diferenciada.  Para o autor MAANEN (1979, p. 520), a pesquisa qualitativa 

―compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar 

os componentes de um sistema complexo de significados, o objetivo é traduzir, expressar o sentido 

dos fenômenos sociais‖. O recorte temporal abrange os anos de 1987 a 2006, porque nos permite 

fazer uma análise dos três principais momentos do grupo Hamas: enquanto partido de oposição, 

período de maior radicalismo do movimento; sua ascensão política associada a um discurso mais 

moderado; e o papel desempenhado para minimizar a situação de pobreza na Faixa de Gaza, mesmo 

a região estando sobre forte bloqueio econômico imposto por Israel. A pesquisa bibliográfica 

conduzirá todo o trabalho a ser desenvolvido neste estudo.                   

                 A importância da pesquisa justifica-se no sentido de poder esclarecer e compreender 

alguns movimentos sociais e políticos em curso no Oriente Médio, como o HAMAS na região da 

Palestina. Tal grupo, no aspecto sociocultural, não só permaneceu fiel aos seus princípios, como 

ampliou a sua rede assistencial ao povo palestino. Sua atividade social, no sentido de auxiliar a 

população carente, tem conquistado admiração e respeito, o que conferiu ao movimento um alto 

nível de popularidade levando o mesmo a obter quase a maioria das cadeiras do parlamento nas 

eleições do ano de 2006. E a despeito de suas ações militares contra Israel, que o classificou como 

grupo terrorista perante o mundo, a organização tem atuado em diversas frentes ao mesmo tempo, 

junto com outras instituições como URNWA (Agência de Assistência aos Refugiados da Palestina) 



na tentativa de minimizar a pobreza e o elevado desemprego na Faixa de Gaza. A Palestina é uma 

das grandes causas morais do nosso tempo; ela não é uma causa apenas árabe ou islâmica, ela é 

importante para muitos países diferentes, cada um com a sua história, mais se entrecruzam.  

Compreender primeiramente essa história nos possibilita entender os problemas de violência 

adotados por alguns movimentos que surgiram naquele contexto de pobreza desencadeada por esses 

conflitos e na luta diária de levar o mínimo para a sobrevivência a esse povo. 

                  Este trabalho está estruturado em três capítulos.  O primeiro capítulo, intitulado ―A 

Questão Palestina e o surgimento do Hamas‖, tem como objetivo traçar uma trajetória histórica dos 

principais problemas políticos palestinos desde os seus primórdios, mas principalmente depois da 

Primeira Guerra Mundial, em que os problemas efetivamente começaram a se esboçar naquela 

região, até 2003, no intuito de tentar compreender e esclarecer como e por que os movimentos de 

resistência em especial o Hamas foram surgindo. Para o segundo capítulo, ―Faixa de Gaza: pobreza 

e exclusão‖, pretendermos verificar as dificuldades de desenvolvimento mediante conflito Israel x 

Palestina, a pobreza que se instalou na região frente aos bloqueios impostos por Israel desde 2005, 

que podem ter contribuído para o sucesso do Hamas nas eleições de 2006.  O terceiro e último 

capítulo, ―Hamas: assistência, carência e voto ―coloca em relevo que causa, ou conjunto de causas 

da conturbada história da palestina podemos apontar para o crescimento desse movimento, a ponto 

de substituir em tão pouco tempo as poderosas forças políticas atuantes? De onde vem os recursos 

financeiros e a assistência para dar suporte ao grupo? O que efetivamente fez do Hamas um partido 

vitorioso e de cunho popular?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

 

A QUESTÃO PALESTINA E O SURGIMENTO DO HAMAS 

 
 

 

 

Parte dos problemas políticos enfrentados pelos palestinos e até mesmo em algumas 

regiões do Oriente Médio não são novos. Mas, ao que parecem, todos esses problemas estão 

chegando ao mesmo tempo a seu ponto explosivo e com uma característica peculiar: 

desenvolveram-se de tal maneira que o diálogo ou a resolução por meio de compromissos é bastante 

difícil. ―A violência parece ser seu caminho. Deve haver vitoriosos e derrotados, ocupantes de terras 

alheias e despojados, gritos de triunfo e lágrimas de amargura‖ CHALLITA (1990, p.39). 

                 Compondo a região do Oriente Médio, a Palestina engloba as localidades onde ocorreram 

fatos descritos pelo novo testamento, a chamada terra santa, disputada pelas três religiões 

monoteístas do mundo. Essa região nunca foi independente de fato, sendo sempre província, 

dominada por vários povos. As raízes da disputa entre árabes e judeus envolvendo a Palestina é 

muito antiga e tanto os primeiros quanto os últimos afirmam ser os legítimos donos da ―terra 

sagrada‖. Eles reivindicam o seu direito de posse baseados na história de seus povos e de suas 

religiões. Todavia, para entendermos essa realidade, talvez nem precisássemos ir muito além da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e suas consequências. Essa guerra e seu desfecho 

constituíram a ruptura que está na origem da maioria dos conflitos que ainda hoje afetam o Oriente 

Médio. Antes da eclosão da Primeira Guerra, grande parte das terras no Oriente Médio estava sob o 

domínio do Império Turco, mas ao seu final, os inimigos vitoriosos (França e Inglaterra) dividiram 

entre si, como satélites, seus antigos territórios. LEWIS (1996, p. 302), em sua análise quanto às 

mudanças processadas nesse Império, afirma que o período começou com o colapso, 

 

Mas exatamente, a destruição da velha ordem que, tanto para melhor, quanto para 

pior, prevalecera durante quatro séculos, ou mais em grande parte do Oriente 

Médio. Os Otomanos, construindo sobre a obra de seus predecessores, haviam 

erigido uma estrutura política que perdurara e um sistema político que funcionara, 

tinham criado uma cultura política que era bem compreendida e na qual cada grupo 

e, na verdade cada indivíduo sabia qual a sua posição, poderes, e limites e, mais 

importante ainda, o que devia e lhe era devido, a quem e por quem. O sistema 

otomano enfrentara tempos ruins, mas, a despeito de numerosas dificuldades, 

continuava a funcionar. Mas com o envolvimento do país na Primeira Guerra 



Mundial, e pelo resultante fim do império, houve um colapso do Estado e 

desmembramento de seus territórios. 

 

                 Mediante tal realidade, a Primeira Guerra assinalou um rompimento com o passado e 

representou uma interrupção no curso dos acontecimentos dentro do Império Otomano
13

. A 

primeira consequência dessas mudanças afetou diretamente a Palestina; antes, sob o domínio 

otomano, passa a partir daquele momento, a ser dominada pela Grã-Bretanha dando início a um 

drama que ainda não encontrou solução. Na época, o governo britânico tomou a decisão de ajudar 

os sionistas
14

. A imigração judaica para a região crescia estimulada pelo movimento sionista 

nascido na Europa no século XIX, em reação à perseguição aos judeus no continente. A intenção de 

estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina foi baseada em parte nos laços religiosos e 

históricos com a região. No último quartel do século XIX, certo número de jovens judeus chegou à 

Palestina procedente da Europa Oriental. FROMKIN (2008, p.297), versando sobre a questão, 

esclarece que na Europa Oriental, o Império Russo, incluindo a Polônia, as terras bálticas e a 

Ucrânia, a situação dos judeus era perigosa. 

 

A maioria dos judeus no mundo vivia dentro do Império Russo, sempre confinado: 

em territórios de assentamento (Pale) ou cercado. Apenas uns poucos - alguns 

ilegalmente, alguns com permissão especial - viviam em São Petersburgo, Moscou 

ou em outros lugares fora do Pale. Os 6 milhões de judeus russos que não tinham 

permissão para ser russos judeus, não só eram impedidos por restrições legais, 

como também eram vítimas de massacres organizados, os pogrom. 

 

                                                           
13

IMPÉRIO OTOMANO - De origens humildes os Turcos começaram a dominar através de toda a Anatólia e mesmo 

de partes da Europa. Em 1453, Mehmet, o Conquistador, capturou Constantinopla e pôs fim ao Império Bizantino. Os 

Otomanos conquistaram a maior parte da Europa Oriental e quase todo o Mundo Árabe; só a Mauritânia no Ocidente 

e o Iêmen, Hadramut e partes da Península Árabe ficaram para além do seu controle. Tiveram o seu apogeu com 

Sulayman, o Magnífico, cujas hostes alcançaram a Hungria e a Áustria.  

   Seis séculos durou o império Otomano, que representou o estado muçulmano mais importante da era moderna. Os 

Otomanos, originários do noroeste de Anatólia, estenderam seu poder até a Europa, dos Balcãs à Síria, Egito e Iraque. 

A partir do século XVIII, sua decadência começou a se manifestar, apesar de tentativas isoladas de revitalizar o 

império, cada vez mais debilitado.Diposnível em: http://www.islam.org,br/o_imperio_otomano.htm Acessado em: 07-

07 2011. 
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SIONISMO - Sião é o nome de uma das colinas de Jerusalém, sobre a qual se elevava a parte maior da cidade e que 

acabou por ser aplicada à cidade inteira. Sião aparece 152 vezes no Antigo Testamento e sete vezes no Novo 

Testamento, como sinônimo de Jerusalém. Mas o nome não é uma simples designação geográfica: tem uma 

ressonância profética e poética, e está carregado de emoção e de fé. Monte Sião é o lugar onde Jeová habita, onde é 

Rei, onde estabelecerá sua glória. O nome foi adotado no século XIX pelo movimento que objetivava estabelecer um 

Estado Judeu na Palestina CHALLITA (1990, p. 32). 

   O uso do termo ―Sionismo‖ surgiu durante um debate em público realizado na cidade de Viena, na noite de 23 de 

janeiro de 1892, cunhado por Nathan Birnbaum, um escritor judeu local que fundara em 1885 a revista 

―Selbstemanzipation!‖ (Autodeterminação!). No entanto, o assim chamado ―Pai do Sionismo‖ foi o jornalista e 

escritor austríaco Theodor Herzl, autor do livro ―Der Judenstaat‖ (O Estado Judeu). Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sionismo. Acessado em 03-09-2011. 
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                   Na segunda metade do Século XIX e nos primeiros anos do século XX, os massacres 

aumentaram principalmente devido ao clima de guerra daquele período, em que os judeus fugiram 

em grande número do Império Russo em busca de refúgio. Negados os direitos de se tornarem 

russos, eles teriam a chance de reconstruir sua própria terra natal na Palestina. 

                 O autor LEWIS (1996, p. 307), salienta que a inspiração daquela gente era o sionismo -  

um movimento baseado, em parte, nas tradições religiosas judaicas e até certo ponto em uma versão 

judaica das novas ideologias nacionalistas em curso na época. O século XIX foi uma época de 

irrupções nacionalistas em todo mundo. Gregos, italianos, poloneses, alemães e sul-americanos, 

entre outras nações, estabeleceram seus movimentos nacionais em busca de singularidade política, 

étnica e cultural. Seguindo esses modelos, o Sionismo foi o mais recente dos processos de 

renascença nacional a despertar na Europa. O Sionismo é um movimento político e filosófico que 

defende o direito à autodeterminação do povo judeu e à existência de um Estado judaico 

independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. 

MARCONDES FILHO (1994, p.20) falando acerca de ideologia e o grupo social, considera que 

todos nós participamos de certos grupos de ideias. 

 

Esses grupos já estão criados e, quando neles entramos, compartilhamos de suas 

idéias. São espécies de ―bolsões‖ ideológicos, onde há pessoas que dizem coisas 

em que nós também acreditamos pelas quais lutamos, que têm opiniões muito 

parecidas com as nossas. Há alguns autores que dizem que na verdade nós não 

falamos de fato o que acreditamos dizer, haveria certos mecanismos, certas 

estruturas que ―falariam por nós‖. 

 

  

Quando damos nossas opiniões, quando participamos de algum acontecimento, de 

alguma manifestação, temos muito pouco de nosso aí, reproduzimos conceitos que já circulam 

nesses grupos. LEWIS (1996, p. 307) explica que a ideologia sionista era um movimento 

―condicionado pela necessidade de encontrar uma solução para a rejeição e perseguição que sofriam 

na Europa, as colônias que eles e seus sucessores criaram formaram o núcleo do que eventualmente 

se tornou o Estado de Israel‖. O sionismo como ideologia mobilizadora não é apenas um conjunto 

de idéias e procedimentos, como acrescenta MARCONDES FILHO (1994, p.28), ―ela tem uma 

poderosa força para acionar indivíduos, ou seja, algo que se chama élan. Trata-se de uma energia 

que torna as pessoas ativas em certas idéias e idéias ativas na política, ativas na religião, ativas no 

dia- a- dia.‖ Na verdade, esse componente da ação é o mais importante da ideologia, porque faz que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italianos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poloneses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel


as pessoas produzam obras de arte, escrevam, trabalhem por alguma causa, explorem os outros, 

dediquem-se à religião e assim por diante.  

Sendo aquele um período de guerra, o governo da Grã-Bretanha, aproveitando da 

delicada situação dos judeus orientais, prometeu ajuda ao movimento sionista caso os judeus se 

aliassem ao país na guerra. DEMANT (2004, p.88), em sua abordagem argumenta que ―Em 1917, 

num esforço para mobilizar os judeus na guerra ao lado da entendente, a Grã-Bretanha prometeu um 

lar nacional judeu ao movimento sionista.‖ Além de reforçar os laços religiosos e históricos com os 

judeus, a Grã-Bretanha também reforçava os laços políticos com esse acordo.                 

Ao término dessa guerra, as terras palestinas ficaram sob o mandato da Grã-Bretanha. A 

comunidade judaica alcançou proporções consideráveis, situação que inquietava os palestinos. ―O 

governo britânico, embora consciente dos argumentos em favor de uma rápida imigração judia em 

larga escala, sabia também que isso levaria a reivindicação de um Estado Judeu, o que despertaria 

forte oposição dos árabes, que temiam ser submetidos ou desapropriados‖ HOURANI (1994, p. 

362). Nessa perspectiva, a disposição pós-guerra das áreas árabes se chocaria, portanto, com 

reivindicações incompatíveis. Entretanto, não tardou, o governo britânico concedeu a ideia sionista 

do reconhecimento formal com a Declaração Balfour
15

, de novembro de 1917, manifestando apoio 

do governo ao projeto de estabelecimento de um não definido ―Lar Nacional para os Judeus‖. 

LEWIS (1996, p.307) ressalta que ―os termos dessa promessa foram incorporados no mandato da 

Liga das Nações, sob o qual os britânicos administravam à Palestina‖. Nessa medida, estimulados 

pelo governo britânico, centenas de milhares de imigrantes judeus chegavam aos territórios 

palestinos. Entre 1890 e 1922, a população judaica na região dobra, de 40 mil para cerca de 85 mil.  

Aqueles que lutaram pela criação do novo Estado não levaram em consideração a posição da 

população que já habitava o território.   

Sobreveio outra guerra, a Segunda Guerra Mundial (1941-1945), que colocou em 

evidência os horrores cometidos pelos nazistas contra judeus e traduziram-se numa nova 

recrudescência da imigração judia para a Palestina, milhares de judeus chegavam dia após dia. ―A 

miséria dos sobreviventes junto ao sentimento de culpa dos aliados, outorgou em fins dos anos 1940 

um crédito de simpatia internacional aos sionistas‖ DEMANT (2004, p.101-104). 
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DECLARAÇÃO BALFOUR - Balfour era o secretário de relações exteriores na Inglaterra no governo de Churchil, 

foi quem emitiu a declaração no ano de 1917. Às vezes comenta-se que a Declaração Balfour foi vaga. Contudo, ao 

contrário da carta de Cambon, a Declaração Balfour foi publicada e  referia-se a toda Palestina e referia-se à criação 

de uma entidade que teria de ter uma identidade nacional distintamente judaica - um Lar Nacional FROMKIN (2008, 

p. 320). 



 

   Figura 1
16

 – Ocupação israelense de 1946 até 2000 (Palestinos perdem a sua terra). 

                  No estágio 1, em 1946, praticamente toda a área verde da região era ocupada por 

palestinos, apenas alguns pontos em branco eram  terras ocupadas por judeus. No estágio 2, em 

1947,  em apenas um ano o território ocupado por palestinos já se apresentava bastante reduzido. 

No estágio 3, entre 1947 e 1967,  período entre a criação do Estado de Israel e a guerra dos seis 

dias, grandes porções de terras tornam-se terras israelenses e a Faixa de Gaza e a Cisjordânia 

transformados em Territórios Ocupados. No estágio 4, já no ano 2000, os assentamentos israelenses 

ocupam quase toda a área da Palestina, restando apenas a Faixa de Gaza em verde e a Cisjordânia, 

mas que também apresenta grandes áreas de assentamentos judaicos. 

                 O fim da guerra trouxe o declínio da Grã-Bretanha e a evidência dos Estados Unidos. 

Nos Estados Unidos, os judeus formavam uma comunidade influente de quase 6 milhões de 

membros que ajudavam a financiar a imigração. Sobre o enfraquecimento da mandatária da 

Palestina ao término da guerra, o autor Albert Hourani salienta que, ―em 1947, a Grã-Bretanha 

decidiu entregar o assunto Palestina às Nações Unidas. Uma comissão especial da ONU sucessora 
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 Figura 1 Disponível em: http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/o-reconhecimento-da-palestina-pela-onu  

Acessado em: 03-03-2011. 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/o-reconhecimento-da-palestina-pela-onu


da Liga das Nações foi enviada para estudar os problemas e apresentou um plano de partilha‖ 

HOURANI (1994, p. 362). 

 

 

                         Figura 2
17

 Plano de Partilha da ONU.  

                   O Estado árabe está representado na legenda em vermelho que compreende a Faixa de 

Gaza e a Cisjordânia e Haifa ao norte. O Estado Judáico em verde, Capital Tel Aviv e a Cidade 

Internacional área neutra Jerusalém. 

                  A Organização para as Nações Unidas ONU, decretou a criação de dois Estados: pelo 

plano, judeus ficariam com 56% do território, e um Estado árabe seria formado no restante, 

formando um estado Judeu e outro palestino, na tentativa de poder solucionar de uma maneira 

pacífica o problema desses dois povos em uma mesma terra. O critério utilizado pela ONU baseava-

se nas populações até então estabelecidas na região. DEMANT (2004, p. 104), enfatiza que o 

Estado projetado sobrepunha mais ou menos os assentamentos sionistas já existentes, ―incluía uma 

‗minoria‘ palestina árabe, que representavam 49% da população. Num país minúsculo, a proposta 

só teria alguma chance, evidentemente, se ambas as comunidades ‗inimigas‘ se comprometessem a 

uma estrita coordenação‖.  A agência judaica aceitou, mas o lado árabe recusou. A recusa se deu em 

função de que, segundo os representantes árabes, as terras que ficariam para os palestinos incluíam 

grande parte do deserto de Neguev, ou seja, seria destinada à população judaica a maioria das terras 

férteis do país como também o maior acesso aos mananciais de água potável. Sendo assim, a 

proposta foi considerada inviável para os palestinos. Quando a Grã-Bretanha saiu definitivamente 

das terras palestinas, os judeus logo em seguida, em 15 de maio de 1948 proclamaram o ―Lar 
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 Partilha da Palestina pela ONU em 1947. Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/geografia/a-criacao-do-

estado-de-israel-e-a-questao-palestina.html.  Acessado em 03-03 2010. 

http://www.colegioweb.com.br/geografia/a-criacao-do-estado-de-israel-e-a-questao-palestina.html.%20%20Acessado%20em%2003-03
http://www.colegioweb.com.br/geografia/a-criacao-do-estado-de-israel-e-a-questao-palestina.html.%20%20Acessado%20em%2003-03


Nacional Judeu‖ tornando-se oficialmente o Estado de Israel. Segundo CHALLITA (1990, p. 38) 

anteriormente a esse fato consumado e depois de memoráveis pressões,  

 

A 29 de novembro de 1947, a Assembleia geral da ONU recomendou a partilha por 

33 votos contra 14 e 10 abstenções, Rússia e os Estados Unidos votaram juntos por 

Israel. A Grã-Bretanha, primeira responsável por todo o dramam, absteve-se. O 

‗Lar Nacional Judeu‘ se tornava oficialmente o Estado Judeu [...] e contando com 

sua força e com os instrumentos do Direito Internacional. 

 

 

 No entanto, alguns países árabes vizinhos tais como Egito, Jordânia, Síria e Líbano 

alegaram que não aceitavam o novo Estado e invadiram a região no mesmo ano.  Para HOURANI 

(1994, p.364), em uma situação em que não havia fronteiras nítidas divisões de população, a luta se 

deu entre o novo exército israelense e os dos estados árabes. 

 

 

Em quatro campanhas interrompidas por cessar-fogos, Israel conseguiu ocupar a 

maior parte do país [...]. No início de 1949, fez-se uma série de armistícios entre 

Israel e seus vizinhos árabes, sob supervisão das Nações Unidas. Cerca de 75% da 

Palestina foram incluídos dentro das fronteiras; uma faixa de terra na costa sul, que 

se estendia de Gaza à fronteira egípcia, foi posta sob administração egípcia. O resto 

foi anexado a Jordânia (nome tomado pela Transjordânia em 1946).  

 

Os palestinos chamam de Nakba (catástrofe) esse conflito. Entre 1949 e 1967, o 

território palestino ficou sobre o controle do Egito. HROUB (2008, p.11) sustenta que, no entanto, 

desde a criação de Israel mediante a guerra de 1948, ―A frustração palestina e seu sofrimento nunca 

mais obtivera trégua‖, e ademais, ―no início do conflito em 1948, aproximadamente 711.000 

palestinos se deslocaram da região, seja fugindo do iminente conflito, ou expulsos por lutarem 

contra o novo Estado‖. Nos conflitos posteriores, esse número triplicou. Esses milhares de 

palestinos criaram um significativo número de refugiados que encontrou abrigo em alguns poucos 

países vizinhos. Os que permaneceram em Israel, cerca de 160 mil, passaram a viver em campos de 

refugiados: originalmente um grande aglomerado de barracas de lona transformados em bairros sem 

nenhum tipo de direito. Hannah Arendt nos dá um instrumental conceitual perfeito para essa nova 

situação do povo palestino onde não se tem um Estado soberano, não tem direito a ter direitos. Para 

ela, ―o direito a ter direitos realiza o direito de participar do jogo do mundo, de pertencer a uma 

comunidade organizada e definir como ela vai ser gerida. É ele que transforma os indivíduos em 

cidadãos‖ ARENDT (1989, p.330). Nesse sentido, a sua perda determina a privação do político, 

portanto, a perda de todos os demais direitos, tornando as pessoas isoladas, invisíveis, descartáveis, 

supérfluas. As pessoas deslocadas, sem lugar, afloram justamente, quando lhes é vetado o direito a 



ter direitos, ―excluídas do espaço social em que as identidades são buscadas, escolhidas, 

construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas‖ BAUMAN (2004). Essa construção se dá a partir 

do reconhecimento das características comuns de um grupo ou pessoas ou de um mesmo ideal pela 

memória coletiva, pela história. 

As derrotas de 1948 e 1967 foram um duro golpe para os palestinos. A não absorção de 

um elevado número dos árabes palestinos por outros países árabes e a não criação do Estado 

palestino fizeram os palestinos se autoconstituíram ―povo‖, ―nação.‖  

                 Segundo CASTELLS (1999, p. 21), ―as identidades são fontes mais importantes de 

significado do que papéis, por causa do processo de autoconstrução e individuação que envolve‖. 

Em termos genéricos, pode-se dizer que identidades organizam significados, enquanto papéis 

organizam funções. ―Significado como a identificação simbólica, por parte de um ator social, da 

finalidade da ação praticada por tal ator [...] identidade é a fonte de significado e experiência de um 

povo‖. CASTELLS (1999, p. 21).  

Mediante tal compreensão, a identidade judaica foi articulada em termos hebraicos e a 

identidade palestina foi articulada em termos de arabismo. Rashid Khalidi compreende que o 

arabismo é a crença na ideia de que ―os árabes eram um povo único, com uma única língua, história 

e cultura, divididos não por séculos de desenvolvimento em separado de países muito distantes, mas 

pelas maquinações recentes do imperialismo‖
18

 KHALIDI (1997, p. 131-133). A natureza pan-

árabe
19

 da identidade palestina criou um maior senso de coesão, deu a percepção de uma promessa 

de proteção de fontes externas, ou pelo menos regional, para dentro, para enfatizar sua aproximação 

com os palestinos e grupos nacionalistas. 
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IMPERIALISMO - Prática, teoria e atitudes de um centro metropolitano dominante governando um território distante, 

em que o Estado controla a soberania política efetiva de outra sociedade política SAID (1995, p.40). Imperialismo, 

termo que passou a fazer parte do vocabulário político e jornalístico nos anos de 1890 no decorrer das discussões 

sobre conquista colonial. Ademais, foi então adquirida a dimensão econômica que, como conceito, nunca perdeu. 

Também usado para denotar o movimento mais poderoso na política atual do mundo ocidental HOBSBAWN (1988, 

p.92). 
19

PAN-ARABISMO - Idealizado em sua forma original por Michel Aflag, criador do partido Baath. Frequentou em 

Paris a Universidade de Sobornne, no final da década de 20, princípios da década de 1930, na qual leu obras de Marx, 

Nieztche, Lênin, Mazzini e ideólogos alemães nacionalistas e fascistas. De volta a Damasco, nos anos 30, passou a dar 

aulas e a divulgar as ideias nacionalistas revolucionárias. Aflag não admitia que as ideias ocidentais tivessem mais 

importância para a sociedade do que a superior civilização árabe. [...] O nacionalismo árabe, tal como foi concebido 

por Aflag, não é um conceito secular, mas sim, uma força transcendente. A nação árabe é o ideal aspirado e a próxima 

fase da história, a nação árabe é o culminar espiritual. Os árabes deveriam obter nessa nação a perfeição espiritual e 

livrar-se das influências nefastas do Ocidente. ARBEX, O mundo contemporâneo: história e geopolítica. Disponível 

em http:// WWW.icarabe.org. Acesso em 14 de janeiro de 2008.  Quando Gamal Abdel Nasser (1952-1970) governou 

o Egito, ele conduziu alterações das políticas governamentais. Promoveu durante o seu tempo de governo uma política 

nacionalista e criou o movimento pan-arabista que teve grande influência no surgimento de movimentos nacionalistas 

no mundo árabe HOURANI (1994, p.407). 

http://www.icarabe.org/


Mesmo com o fracasso do pan-arabismo, o colapso da República Árabe Unida em 1961 

e a independência da Argélia em 1962, ele foi fator aglutinador da identidade palestina, transformou 

a identidade palestina para dentro, fortalecendo-a. ―No momento da independência, em 1962, a 

corrente islâmica foi marginalizada pelo regime de Ben Bella que na época
20

, voltava-se mais para 

Moscou e para Cuba do que para Meca‖ KEPEL (2003, p. 247). O que significava um regime 

secular em detrimento do religioso. Nessa medida, de 1959 até um pouco depois da década de 1970 

foi se configurando na região da Palestina fortes movimentos de resistência à ocupação, em sua 

maioria de cunho secular influenciados pelo pan-arabismo. A despeito do fracasso do pan-arabismo, 

que acabou por dar força à resistência palestina, HROUB (2008, p.31), ressalta que, por volta de 

1967, estaria para ocorrer aos palestinos e árabes outras derrotas que influenciariam nos 

movimentos de resistência seculares em voga na época.  

 

As ideologias nacionalistas e marxistas, que antes ganhavam fôlego na região, 

começaram a retroceder em face da ascensão gradual dos movimentos e da política 

islâmicos. Começando em meados de 1970, os islamitas palestinos começaram a 

estabelecer sólidas bases de operações nas cidades palestinas. 

 

 

                   Dada a perda de credibilidade dos movimentos seculares atuantes nesse período, frente à 

grande perda de territórios na guerra de 1967, os movimentos religiosos começaram a despontar. O 

fracasso do modelo secularista abriu espaço para o religioso.  

 

 

                               Figura 3 Territórios Ocupados por Israel em 1967, Faixa de Gaza e Cisjordânia. 

Colinas de Golan na Síria e o Monte Sinai no Egito foram devolvidos posteriormente. 
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Nos anos de 1990, o ex- presidente Ben Bella, exilado na Europa, voltaria a se interessar pela religião e acabaria por 

se aproximar do movimento islâmico KEPEL (2003, p. 247). 



                Figura 4
21

 Ocupação dos territórios palestinos por Israel (1948- 2009) 

     

Figura que ilustra a partilha proposta pela ONU em 1947/48, a ocupação israelense em 1967 e 

situação atual: a faixa de Gaza em amarelo governada pelo Hamas, a Cisjordânia governada pela 

Autoridade palestina e Colinas de Golan na Síria em negociação. 

                 Com a vitória da revolução iraniana na década de 1970, por exemplo, e a derrota da 

organização para Libertação da Palestina OLP no Líbano, após, em 1982, ―enfraquecida pela 

repressão israelense nos territórios ocupados, queimou a sua imagem de clareza e de sua mensagem 

ao se envolver sem nenhuma glória nos meandros da guerra civil libanesa, até ser expulsa 

militarmente do Líbano, após invasão israelense em 1982‖ KEPEL (2003, p. 232). 

    Nessa perspectiva, os islamitas palestinos, naquele contexto, encontravam-se em forte 

ascensão. No novo cenário que se descortinava, o islã, muito mais identificado com a identidade 

palestina, mais uma vez seria colocado no centro da política palestina como promessa de solucionar 

o conflito Israel x Palestina. 
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 Figura da partilha, guerra de 1967, mais perda de territórios e os dias de hoje. 

http://pelasareiasdomediooriente.blogspot.com/2010/08/israel-e-palestina-uma-historia.html. Acessado em 23-06- 

2011. 

http://pelasareiasdomediooriente.blogspot.com/2010/08/israel-e-palestina-uma-historia.html


1.1 A Irmandade muçulmana no contexto da Palestina 

 

                   No início do século XX, muitos muçulmanos estavam cada vez mais desiludidos com os 

movimentos seculares. Para estes, os movimentos não respondiam aos seus novos anseios e muito 

menos resolviam os problemas econômicos que a população mais carente enfrentava naqueles 

tempos difíceis de pós Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nesse contexto, surgiu no Cairo, 

capital do Egito, a Sociedade dos Irmãos Muçulmanos, que pode ser compreendida como a ―mãe‖ 

de todos os movimentos que abrangem a política islâmica no Oriente Médio, com exceção do Irã. 

Hassan al- Banna
22

, fundandor da Irmandade em 1928, preocupava-se com o 

esvaziamento das mesquitas e o crescente processo de modernização que não incluíra a vasta 

maioria dos egípcios. Visava basicamente à reforma fundamental da sociedade muçulmana, abalada 

pela experiência colonial e apartada de suas raízes. ―Hassan al Banna queria que o Egito tivesse 

liberdade para criar seu Estado Islâmico; os soviéticos optaram pelo comunismo e o Ocidente 

escolhera a Democracia; os países de maioria muçulmana deviam ter o direito de construir seu 

regime em conformidade com os princípios do Islã, se e quando desejassem‖ ARMSTRONG (2001, 

p.147). A mesma autora citada, (2001, p. 147), assinala que ―toda a experiência da modernização 

foi essencialmente diferente no Oriente Médio: não implicou poder, autonomia e inovação, como na 

Europa, mas perda, dependência e imitação canhestra‖. Para Renato Cancian
23

 o substantivo 

"modernização" e o adjetivo "moderno" entraram para o vocabulário popular como termos que 

denotam algo que faz parte do presente, ou seja, que é atual e muitas vezes considerado mais 

avançado e melhor. 

 

Nas ciências sociais, porém, modernização é um conceito extremamente complexo 

e abrangente, porque engloba um enorme conjunto de transformações que se 

processam na estrutura econômica, social e política de uma nação. O processo de 

modernização pode ocorrer de modo concomitante ou separadamente em cada uma 

das estruturas constitutivas do sistema social. A modernização é um processo 

contínuo, que até os dias atuais produz transformações nas sociedades 

contemporâneas ( 

 

 

Jessé Souza em sua abordagem sobre a modernização, explica que esse processo ―está 

centrado na transferência, sem mediações e das práticas ‗impessoais‘ trazidas da Europa‖ SOUZA 
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HASSAN- AL BANNA (1906-1949) - Fundador do movimento islamita radical que tomou forma no entre guerras 

1928. Devoto professor da cidade de Ismailia, próxima ao Canal de Suez e, portanto, sob controle britânico. 

Estabeleceu a Irmandade para combater a influência ocidental preponderante nessa época no Egito DEMAND (2004, 

p. 98). 
23

 Modernização. Disponível em:  http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u39.jhtm. Acessado em 15.04 2011. 

http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u39.jhtm.%20Acessado%20em%2015.04


(2003, p.17). Nessa perspectiva, Banna acreditava que a cega imitação ao Ocidente trouxera valores 

estranhos ao Islã: imoralidade, atividade missionária e dominação
24

 imperial. Ele assinalava o 

contraste entre as casas luxuosas dos ingleses e os casebres miseráveis dos trabalhadores, que 

segundo ele, era humilhante e mostrava como o processo de modernização era excludente. A 

população provavelmente sentiu a modernização como algo invasivo, coercivo e profundamente 

desconcertante. A que modernidade o islamismo se opõe?   

 

Ela inclui como ‗tipo ideal‘, a sociedade diferenciada entre esfera pública e esfera 

privada: na primeira, os integrantes são cidadãos iguais, com direito a expressão e 

organização política, com liberdade de  informações, comunicação. Na segunda, 

eles são livres para seguir seus interesses, suas preferências religiosas, ideológicas, 

estilo de vida etc. DEMANT (2004, p. 317). 

  

 

Na economia, a modernidade se baseia no capitalismo industrial. Entretanto, a 

exploração e a competição entre as potências ocidentais conduziram à expansão, às vezes parcial, 

desta modernização nas colônias. Ela foi parcial porque os ocidentais exportaram os métodos e 

técnicas da modernidade, mas não estavam em geral interessados em introduzir nas colônias os 

valores correspondentes de racionalismo e liberdade que produziram esses meios eficientes. Isso 

levou a um corrosivo sentimento de inferioridade. Nesse sentido, para o fundador da Sociedade dos 

Irmãos Muçulmanos, o povo precisava redescobrir a sua alma islâmica, retornando aos princípios 

do Alcorão e da Suna
25

 para demonstrar que o Islã podia ser tão racional e moderno como qualquer 

sistema ocidental.  Essa doutrina tinha também implicações políticas, embora os Irmãos 

Muçulmanos não afirmassem a princípio que eles mesmos deviam governar, só reconheceriam 

como governantes legítimos
26

 os que agissem de acordo com a Charia
27

e se opusessem à 

dominação estrangeira que ameaçava a Charia e a comunidade de crentes. Embora Banna estivesse, 

na época, mais preocupado com o Egito, sua visão se estendia sobre todo o mundo muçulmano. Em 

fins da década de 1930, os Irmãos Muçulmanos já constituíam uma força política a ser levada em 
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DOMINAÇÃO – A situação de dominação está ligada à presença efetiva de alguém mandando eficazmente em 

outros, mas não necessariamente à existência de um quadro administrativo nem à de uma associação; porém 

certamente - pelo menos em todos os casos normais - à existência de um dos dois. Temos uma associação de 

dominação na medida e que seus membros, como tais, estejam submetidos a relações de dominação, em virtude da 

ordem vigente WEBER (1994, p. 33). 
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SUNA - Tradição baseada nas palavras e atos do profeta, os quais os ulemás podem interpretar ARBEX (1996, p. 103) 
26

DOMINAÇÃO LEGÍTIMA para WEBER (1994, p.141) de caráter racional, baseada na crença, na legitimidade das 

ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a 

dominação legal. 
27

CHARIA - Código legal islâmico que, para os muçulmanos, estabelece as regras que governam todos os aspectos da 

vida DEMANT (1994, P. 396). 



conta, contavam com cerca de 500 mil membros só no Egito, além de afiliados em todo o Oriente 

Médio. Karen Armstrong salienta que quando Banna faleceu em 1949 a  

 

Sociedade tinha 2 mil estabelecimentos no Egito, cada qual representando entre 

300mil e 600 mil irmãos e irmãs. Era a única organização do país que representava 

todos os grupos sociais, inclusive funcionários públicos, estudantes e os 

potencialmente poderosos operários camponeses. Por ocasião da Segunda Guerra 

Mundial, já se consolidara com importante força política. ARMSTRONG (2001, p. 

251). 

 

 

                 Apesar da militância que caracterizava a Irmandade desde a sua criação, Hassan al-Banna 

garantia que o seu principal objetivo era a educação. Quando o povo absorvesse a mensagem do Islã 

e se deixasse transformar por ela, a nação se tornaria muçulmana, evitando a conquista violenta. 

Entretanto, nessa época, Banna era violento ao denunciar o governo. ARMSTRONG (2001, p.255), 

salienta que ―talvez fosse inevitável que a Sociedade dos Irmãos muçulmanos, agora um elemento 

importante no cenário político, tivesse a sua ala ‗terrorista‘. Isso porque não se sabe até que ponto 

Banna estava envolvido com as atividades do Aparelho Secreto‖. Contudo, KAMEL (2007, p. 186) 

esclarece o porquê do sucesso da Sociedade Muçulmana, na própria fala de Al-Banna em que ele 

diz: ―A Irmandade tem uma mensagem salafi (reformadora), segue o caminho dos sunitas (em 

oposição aos xiitas), é uma organização política, um grupo atlético, uma união científica e cultural, 

um empreendimento econômico e uma ideia social‖. Isso está em oposição aos xiitas, porque a 

mensagem salafy (reformadora) sunita de união dos povos árabes deriva do alcorão, enquanto que a 

união árabe proclamada pelos xiitas deriva das idéias marxistas. Desde Khomeyni na revolução de 

1979, este pregava uma máxima preconizada por Max e Angels, ―proletários do mundo uni-vos‖, 

uma revolução antiimperialista, os oprimidos deveriam reinar sobre a terra.   

                 Banna formulou um programa de 6 pontos que revela sua dívida com os programas 

reformadores salafyah. São eles, segundo ARMSTRONG (1994, p.252): ―(1) Interpretação do 

Alcorão no espírito da época; (2) unidade das nações islâmicas; (3) melhoria do padrão de vida e 

conquista de justiça e ordem social; (4) combate ao analfabetismo e a pobreza; (5) emancipação do 

domínio estrangeiro; (6) promoção da paz e da fraternidade islâmicas no mundo.‖ 

No Ocidente, entretanto, a percepção muitas vezes estereotipada
28

 dos muçulmanos 

como terroristas desconhece a face do Islã que promove a educação e o bem estar. Todavia, não 
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ESTEREÓTIPOS - estereótipos são imagens, idéias, concepções a respeito de pessoas, objetos, fatos, etc., que as 

pessoas criam, aprendem ou simplesmente repetem, sem avaliar se são verdadeiros ou não verdadeiros - vícios de 

raciocínio MARCONDES FILHO (1994, p.25). 



podemos descartar o lado que convoca todos os muçulmanos para a jihad
29

 a fim de lutar e 

enfrentar o mundo inteiro, quando se sentirem usurpados. Jihad na língua árabe significa a luta 

entre o bem e mal, travada para a purificação espiritual - a chamada ―Guerra Santa‖ imposta aos 

muçulmanos pelo Alcorão em defesa do Islã (submissão voluntária à vontade de Deus). Consoante 

KEPEL (2003, p. 5), há quatro modalidades de empreendê-la: 

 

Resguardando-se dos maus sentimentos; praticando boas ações; propagando por 

todos os meios a fé islâmica e combatendo os infiéis. Assim, foi utilizada para 

justificar as guerras de expansão do Islamismo, deflagradas a partir do século V. 

Atualmente, a conceituação de Jihad varia conforme a interpretação que se der do 

alcorão. Os salafistas (reformistas), identificados com o wahhabismo saudita e 

ligados a Irmandade Muçulmana (fundada no alto Egito em 1928), pregam a estrita 

observância dos textos das sunas, com a função da política e da religião. Este 

núcleo é responsável pela disseminação da ideologia sectária dos ditos 

fundamentalistas, que incitam a Jihad contra os infiéis ocidentais. 

 

 

 Nessa perspectiva, de acordo com o Alcorão, ―quando um inimigo invade qualquer 

território muçulmano, todos os seguidores do islamismo são convocados a lutar e defender a sua 

terra‖ YOUSEF (2010, p. 24). Do ponto de vista do mundo árabe, os estrangeiros haviam invadido 

e, naquele momento, ocupavam a Palestina. 

 Inscrito nesse contexto, por volta de 1942, na Palestina, outro homem religioso e 

inconformado com todas as perdas de seu povo, tentava atrair as pessoas com os seus discursos de 

retorno a pureza do Islã como única forma de enfrentar e vencer a situação em que se encontravam 

seu nome: ―Hassan Yousef, um dos sete homens que fundaram posteriormente o HAMAS‖ 

YOUSEF (2008, p.20). Numa certa medida, principalmente no mundo muçulmano, os valores e as 

tradições sempre foram mais importantes para o povo árabe do que as constituições governamentais 

e os tribunais, sobretudo em áreas em que os líderes seculares eram fracos e corruptos, a palavra de 

um líder religioso era considerada lei. Foi assim que aos poucos as palavras de Hassan pelo seu 

povo foram ganhando força e encontrou seu ápice na ocasião em que ele teve o seu primeiro contato 

com Irmãos Muçulmanos da Jordânia. Eles incentivavam na renovação da fé entre aqueles que 

haviam se afastado do modo de vida islâmico. Isso impressionou e motivou o religioso e o fez 

introduzir a ideologia dos Irmãos na palestina.   

                    Oficialmente, a filial da Irmandade Muçulmana na Palestina foi inaugurada em 1946, 

na cidade de Jerusalém, embora sua presença e atividades na Palestina remontem a 1943/1944, na 
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JIHAD- Guerra não somente em defesa de territórios do Islã, mas da religião propriamente dita KAMEL (2007, p. 

197). 



cidade de Gaza, Jerusalém, Nablus e outras cidades. Basicamente sua linha de pensamento e 

estruturas foi trazida da sua matriz, no Egito, em que o principal objetivo era a islamização da 

sociedade.  A Irmandade Palestina estava muito mais preocupada com seu programa social que 

tinha reflexos em cada esfera da vida social, na medida em que as mulheres estudavam e tinham a 

permissão para trabalhar, e a religião fornecia as diretrizes da instrução. Para esse fim, a sociedade 

construiu uma rede de escolas, clínicas, fábricas e mesquitas. De fato, essa política de assistência 

que se concretizou na Irmandade Muçulmana Egípcia, tinha suas raízes em uma política anglo-

britânica após a Segunda Guerra Mundial, para frear o crescimento do nacionalismo e do socialismo 

pan-árabe. A Inglaterra era grande conhecedora da necessidade da assistência social como meio de 

minimizar os conflitos em um período de grandes mudanças naquele país. No contexto da 

Inglaterra, à medida que a Revolução Industrial se consolidava, trouxe aos trabalhadores condições 

de maior pobreza e os relegou em vastos aglomerados urbanos privados dos laços de solidariedade 

que tinham na comunidade rural, e a uma dura desigualdade social, surgindo nessa medida, á 

necessidade da ação do Estado no sentido de minimizar essa nova situação. Como bem observa 

HOBSBAWN (2001 p.236), ―Por volta de 1830, à história assumiu uma nova dimensão: ‗o 

problema social‘. SCHONS, (2003, p. 66) em sua abordagem sobre o assunto sustenta que ―A lei 

dos pobres, (Poor Law Reform de 1834), também conhecida como lei ‗elizabetana‘, foi quem ditou 

os pontos norteadores da Assistência aos pobres.‖ Nessa perspectiva, pobres seriam aquelas pessoas 

que passavam necessidades e estavam sujeitos à assistência paroquial.  

                   A Lei dos pobres implantada pela Inglaterra não somente no Egito, mas em algumas de 

suas outras colônias, serviu como fonte inspiradora nos primeiros tempos da Irmandade 

Muçulmana. Fraternidade, solidariedade não eram ideias desconhecidas no Islã. Fraternidade, 

inclusive, sempre foi um princípio básico: irmandade entre os crentes e solidariedade. O zakat
30

, 

recomendado em diversas passagens do alcorão, está entre seus cinco pilares. De qualquer modo, 

segundo a ―lei alcorânica‖ é dever do muçulmano prestar socorro aos pobres, desabrigados, 

indigentes.  HOURANI (1994, p.390) acrescenta que ―em quase toda parte na Palestina, abriam-se 

escolas em bairros pobres da cidade e em algumas aldeias‖.  Essas expansões do serviço público se 

deviam em parte a doações que a Irmandade recebia de vários países do Oriente Médio, e que 

continuaria a receber posteriormente. HROUB (2008, p, 108) salienta que ―Fora da Palestina, 

abastados e homens de negócios muçulmanos, dos países do Golfo e de outros lugares, 

representavam a principal fonte de recursos para a Irmandade‖. 
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 ZAKAT- Designa o auxílio prestado aos pobres sob forma concreta de esmola legal - contribuição obrigatória dos 

muçulmanos ricos para ajudar os fiéis pobres ARBEX (1996, p. 103). 



Todavia, no período da guerra de 1967, novas realidades políticas e geográficas se 

configuravam em função de que toda a área da Palestina histórica, Cisjordânia e Gaza ficaram sob 

controle de Israel. Edward Said enfatiza que a ocupação de Gaza e da Cisjordânia produziu um 

regime militar e civil que, segundo ele,  

 

tinha objetivo a submissão palestina e a dominação de Israel, uma extensão  do 

modelo sobre ao qual Israel propriamente funcionava. Assentamentos foram 

estabelecidos no final de 1967. [...] Promulgação de literalmente centenas de ―leis 

de ocupação‖ diretamente violava não apenas os princípios da Declaração dos 

Direitos Humanos, mas também as convenções de Genebra. Essas violações 

cobriam o leque de detenções administrativas, expropriações de terras maciças, 

demolições de casas, movimentos forçados da população, torturas, retirada de 

árvores, assassinatos, proibição de livros, fechamento de escolas e universidades 

SAID (2003, p.62-63). 

 

 

                  Dado esse novo cenário, surgiu á necessidade de união de algumas alas da Irmandade 

Muçulmana Palestina espalhadas pela região, principalmente a de Gaza e a da Cisjordânia que 

trabalharam juntas por muitos anos no amparo da população. Nessa nova situação, as demandas se 

modificavam e a necessidade de aliança era no sentido de unir a ideologia que sempre foi a base de 

sustentação da Irmandade, com as novas ideologias de resistência mais radicais em curso, que 

despontavam na Irmandade egípcia e se encontrava sob a liderança de outro religioso após a morte 

de Banna.  O novo ideólogo Qtub
31

 tinha outra visão acerca de como lidar com os ―invasores 

ocidentais‖ e, desde então, novas ideologias conduzirão a nova trajetória, alterando o curso da sua 

história inicial. Será com Said Qutb e as suas obras redigidas, após o ano de 1954, que o Islamismo 

sofrerá uma radicalização. Se até a década de 1960, o islamismo era tido, sobretudo, como uma 

corrente intelectual, vários acontecimentos conduziram à adoção de posições mais radicais após 

essa data e esta ideologia assume-se como um desafio aos regimes árabes existentes e começa a ser 

considerada uma ameaça por parte do Ocidente. A partir do final da década de 1970, o Islamismo 

assume em definitivo um lugar de destaque na política interna dos países muçulmanos e no âmbito 

das relações internacionais.  

 

A Revolução Iraniana, em 1979, as tentativas da Arábia Saudita e de outros países 

do Golfo de promoverem o Islã sunita e o início da luta no Afeganistão acabaram 

por disseminar a crença de que apenas o Islã poderia conduzir a mudanças 

concretas na vida das pessoas e levar à criação de sociedades mais justas 

PARGETER (2008, p.4).  
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 SAID QTUB -  Principal ideólogo depois da morte de Hassan-al Banna. Formado em educação, trabalhou para o 

Ministério da Educação e em 1948 foi mandado para os Estados Unidos se inteirar dos métodos educacionais. 



               Essas novas ideologias poderiam ser classificadas como um conjunto de valores. O valor é 

alguma coisa que o indivíduo preza algo pelo qual a pessoa tem uma grande consideração. Nesse 

sentido, os valores são muito diferentes, muito diversificados e muito numerosos. Na prática, as 

ideologias reúnem, agrupam certos valores como fazem os símbolos. MARCONDES FILHO (1994, 

p. 27) explica que as ideologias políticas e sociais estão orientadas para a realização de um grande 

valor,  

 

Ou seja, de um valor que é a meta final de uma sociedade. A ideologia do 

Catolicismo, por exemplo, está orientada para a prática do ‗fazer o bem‘, pela qual 

as pessoas chegariam a um valor supremo, que é o valor da salvação. Os 

comunistas colocam como valor supremo a construção de uma sociedade sem 

classes. Segundo eles para se chegar a isso é preciso lutar, é preciso organizar as 

massas, é preciso que elas adquiram consciência de que são poderosas e de que 

conseguirão tomar o poder. [...] Em última análise, todas as ideologias estão 

centradas em valores, básicos ou gerais. 

 

 

                  Nessa perspectiva, podemos dizer que a nova ideologia em curso, usava a jihad como 

estratégia no sentido de alcançar os seus objetivos, guerra santa explicada anteriormente e diferente 

da ideologia anterior de islamização e educação da sociedade. ―Ideologia portanto é um conjunto de  

idéias, de procedimentos, de valores, de normas, de pensamentos de concepções religiosas, 

filosóficas, intelectuais que possuem uma certa lógica que orienta o sujeito para determinadas 

ações‖ MARCONDES FILHO (1994, p.28). Pode-se dizer que Said Qtub, o novo ideólogo, foi o 

mentor dos atuais ―terroristas‖ que introduziu a estratégia de utilizar a ―guerra santa‖ contra o 

Ocidente. Pertinente ao assunto, HROUB (2008, p. 35), considera que ―nas décadas de 1970 e 1980, 

a Irmandade Muçulmana palestina já introduzindo essas novas ideologias, reuniu forças e 

estabeleceu bases de operações em todas as principais cidades palestinas‖. Isso conferiu à sociedade 

dos Irmãos prestígio e legitimidade.  CALVERT (2007, p.191) professor de história da Creighton 

University, em Nebrasca, estudou a passagem de Qtub pelos Estados Unidos em seus artigos. Em 

sua análise sobre esse personagem, revela em Qtub uma pessoa decepcionada com o Ocidente e 

profundamente amargo. CALVERT nos conta que Qutb ficou pouco tempo em Nova York, 

 

Mas o suficiente para detestá-la, classificando-a como uma grande oficina 

barulhenta e estrepitosa. Os nova-iorquinos tinham, segundo ele, a mesma sorte dos 

pombos que infestavam a cidade, condenados a viver uma vida sem graça, entre 

engarrafamentos e empurrões. [...] A repulsa por tudo o que era americano só 

aumentou. Qtub desabafou em carta a um amigo ‗Eu preciso muito de alguém com 

quem possa conversar sobre outros assuntos, que não apenas dinheiro, estrelas de 

cinema e modelos de carros.‘  



                    Said Qutb considerava os americanos desprovidos da dimensão espiritual da vida; ele 

via nos Estados Unidos o reino da decadência; para ele, as igrejas eram centros de lazer, a liberdade 

das mulheres era mais que excessiva e havia um grande desrespeito aos valores mais sagrados de 

Deus; os costumes, a vida social e política dos ocidentais eram um atentado as leis divinas.  

Religioso e conservador, a experiência americana o transformou num radical. Em 1951, Qutb, de 

volta ao Egito, aderiu à Irmandade Muçulmana e passou a ser o seu principal teórico. Qutb foi o 

principal responsável pela transformação ideológica da Irmandade Egípcia. Se antes era para 

devolver para o Islã a sua forma original, ou seja, o retorno a pureza do Islã, depois desse ideólogo, 

a meta passou a ser a conversão de todo o mundo ao Islã. KAMEL, (2007, p. 197) salienta que 

Qtub, para universalizar o Islã, não via outro jeito senão atingir essa meta por meio do Jihad (é 

exigido como recurso adequado para a defesa da ―Casa do Islã‖), 

E, para isso, ele dá um salto além do que Al- Banna já dera: se o Jihad passou a ser 

visto por Al-Banna como uma guerra propriamente dita, Qutb irá dizer que não faz 

sentido falar em jihad apenas como tática defensiva: o jihad é um mandamento de 

Deus para espalhar o Islã por toda a terra. [...] O jihad é para ele uma imposição de 

Deus e o destino daqueles que se põem contra a expansão é a morte. 

 

                Nesse sentido, a ideologia de Qutb é antiocidental, rejeita não apenas o modo de viver 

―dissoluto‖ e ―blasfemo‖ da civilização ocidental, mas igualmente a sua maneira de organizar a 

sociedade e o governo. Esse ideólogo dirá que é preciso criar um Estado muçulmano modelo, que 

dê o exemplo da virtude islâmica ao mundo. DEMANT (2004, p. 209) explica que este ponto é 

crucial na visão de Qutb. Para ele, 

A democracia, produto ocidental por excelência, seria o resultado da premissa 

antropocêntrica errônea do Iluminismo de que o homem pertence a si mesmo. 

Aquilo que o filósofo alemão modernista Jurgen Habermas chama de ‗princípio da 

subjetividade‘, que o ser humano é um ser distinto da sua coletividade, dotado da 

razão crítica que lhe permite conhecer a si mesmo. [...] tem direito de governar a 

sua própria vida. 

 

                 Nessa medida, Qutb rejeita esse pensamento, porque, para ele, a soberania não pertence 

ao homem, mas somente a Deus. Sendo assim, quem ouve a palavra de Deus não pode optar por 

não se submeter e seguir. Para o fiel, não há dúvidas sobre a organização política, porque eles 

deduzem das fontes autorizadas que fluem diretamente da vontade divina: o Alcorão e os Hadiths
32
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 HADITHS - São os atos e falas de Maomé. O Hadith  impôs-se ao lado do Alcorão, como mais uma fonte do direito 

islâmico ANTES (2003, p. 83). 



1.2 A Era Nacionalista: o surgimento dos primeiros movimentos de resistência de cunho 

explicitamente político na Palestina 

 

                  Desde os tempos da ocupação Otomana na região palestina, sempre existiram grupos e 

movimentos de resistência. Os movimentos nacionalistas ou de resistência não tinham 

explicitamente o caráter político. Para ARENDT (1993, p.124), caráter político diz respeito ao fato 

de, através do testemunho de sua excelência, o homem conquistar adesões ao que o testemunhado 

inicia. No entanto, as questões ligadas ao "nacionalismo
33

" devem ser tratadas com especial cuidado 

dada a complexidade deste tema. HOURANI (1994, p. 314) esclarece que os movimentos não eram 

expressivos e não havia neles coalizão, 

 

Não era uma força unida: havia uma divisão entre os que exigiam a retirada 

britânica e os que, sob a influência das idéias de modernismo islâmico, achavam 

que a primeira necessidade era a de desenvolvimentos social e intelectual, e assim 

podiam beneficiar-se com a presença britânica de certa forma, tais como, a ciência 

e a tecnologia. 

 

 

Esses movimentos ocorreram entre 1921 e 1929. Alguns autores como LEWIS (2002, 

p.73) discordam de Albert Hourani, acreditam que os movimentos eram muito politizados desde 

aquele tempo. Em 1936 houve uma Revolta chamada de revolta árabe mais significativa que 

começou a tomar forma de insurreição armada na região. Em 1937, nessa Revolta, foi apresentado 

pela Grã-Bretanha um plano para dividir a Palestina em estados árabes e judeus. Todavia, diante das 

circunstâncias, ―após uma investigação pela comissão Real (Comissão Peel), isso era aceitável para 

os sionistas em princípio, mas não era para os árabes‖ HOURANI (1994, p.335). Nessa ocasião, 

muitas foram as reivindicações por parte dos árabes palestinos, tais como: fim do mandato 

britânico, fim da emigração judia entre outros, que nunca chegaram a se consolidar. 

Na nova configuração que se apresentava, entre os anos de 1964-65, surgiu o 

Movimento de Libertação Nacional da Palestina (Al Fatah). Com os primeiros ataques às 

instalações judaicas, o Fatah é um movimento secular e como tal, sempre manteve um 

relacionamento incômodo com a religião, nunca levando a sério suas reivindicações com receio de 

                                                           
33

 NACIONALISMO – O termo surgiu pela primeira vez em fins do século XIX para descrever grupos de ideólogos de 

direita na França e Itália que brandiam entusiasticamente a bandeira nacional contra os estrangeiros, os liberais e os 

socialistas a favor daquela expansão agressiva de seus próprios estados, que viria a ser tão característica de tais 

movimentos. A palavra ―nacionalismo‖, embora originalmente descrevesse apenas uma versão de direita do 

fenômeno, provou ser mais conveniente do que o desajeitado ‗princípio de nacionalidade‘ que fora parte do 

vocabulário da política européia desde 1830; e assim veio a ser utilizado igualmente para todos os que exigiam o 

direito de autodeterminação, ou seja, em última análise, o direito de formar um estado independente, destinado a 

algum grupo nacionalista definido HOBSBAWN (1988, p. 203). 



afetar sua própria credibilidade. Segundo HROUB (2008, p. 12), ―dois anos antes da guerra de 

1967, Yasser Arafat
34

 e outros ativistas palestinos na Cisjordânia, Faixa de Gaza e países árabes 

vizinhos criaram o Fatah, que declarou representar uma afiliação não ideológica e possuir uma 

perspectiva secular‖. Por volta dessa mesma época, incluído outras facções de esquerda menores, 

foi criada a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Ainda conforme o mesmo autor 

acima citado, 

 

O objetivo da OLP era ―libertar a Palestina‖, ou seja, tratava-se de todo o território 

que havia sido ocupado na guerra de 1948 e que se tornara conhecido como 

Israel.[...]. Mas depois da guerra de 1967, o objetivo precisava ser reduzido. Em 

vez de ―libertar a Palestina‖, seu enfoque voltou-se para a libertação de apenas 

duas das mais recentes perdas de territórios: A Cisjordânia e a Faixa de Gaza 

HROUB (2008, p. 13). 

 

 

 A OLP afora o seu compromisso com a luta armada na busca de uma pátria democrática 

e secular, não tinha qualquer programa político ou social para os trabalhadores e camponeses 

palestinos. Embora fosse um movimento popular e abrigasse as diversas tendências políticas, seu 

programa serviu para ocultar as questões de classe e de desigualdade sociais.   

Inscrito nesse contexto, nos anos 1980, destaca-se a Jihad islami, um movimento de 

ideologia religiosa islâmica. Nessa época, era o grupo mais fundamentalista e mais ativo nos 

territórios. A esse respeito, o mesmo autor acima citado, assim se expressa em relação ao termo 

fundamentalismo: 

 

O fundamentalismo  refere-se a um movimento religioso que surgiu há um século 

dentro do protestantismo norte-americano. Hoje, no entanto, o termo é também 

usado para movimentos vagamente paralelos em outras religiões [...]. Certos 

autores usam simplesmente ‗o islã radical‘ ou islamismo, o equivalente a 

―fundamentalismo muçulmano‘ HROUB (2004, p.194). 
 

                  A origem da expressão "fundamentalismo" poderá ser encontrada no princípio do século 

XX, mais concretamente no ano de 1909, quando, nos Estados Unidos, foram redigidos artigos de 

natureza doutrinária por teólogos de confissões protestantes de tradição anglo-saxônica. Tais 
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YASSER ARAFAT- (Presidente da Autoridade Palestina a partir de 1994 em Gaza) sob o pseudônimo de Abu 

Ammar, o fundador da Associação Estudantil Palestina e co-fundador da Organização Clandestina Al Fatah 

(Movimento para a Libertação da Palestina, 1959) tornou-se líder da luta pela independência e foi presidente da 

Organização para a Libertação da Palestina (OLP) a partir de 1969. Em 1973, foi reconhecido pelos países árabes 

como seu único representante legítimo. Apesar dos golpes importantes que sofreu (a expulsão da Jordânia, em 1979; 

de Beirute, em 1982; de Damasco e Trípoli, em 1983; e do sul do Líbano, em 1988) e de ter sido obrigado a enfrentar 

graves conflitos surgidos nas suas próprias fileiras devido à moderação da sua linha política, Arafat conseguiu manter 

a liderança graças à habilidade para estabelecer alianças, fazendo concessões em nome dos objetivos nacionais.  

   Disponível em: http://www.Netsaber.com.br/bibliografia acessado em 02 05 2011. 

http://www.netsaber.com.br/bibliografia


publicações pretendiam consagrar o patrimônio sagrado insusceptível de negociação e foram 

compiladas numa coletânea que ficou com a designação genérica de "Fundamentals", passando os 

seus apoiadores e seguidores a serem conhecidos por "Fundamentalists
35

".  

                 Os movimentos religiosos que se apoiaram nestes documentos passaram a defender a 

doutrina do literalismo bíblico, que constitui, aliás, um aspecto sistêmico do Protestantismo. Tal 

doutrina contempla o fato da Bíblia ser verbalmente inspirada e, portanto, infalível em todas as 

questões de doutrina religiosa, isto é, "a Bíblia nunca se engana". Por outro lado, estes movimentos 

protestantes norte-americanos assumiriam uma postura que viria a ser muito característica dos 

movimentos fundamentalistas e que se prende com a sua natureza política, visando afastar qualquer 

tipo de inovações doutrinais ou modas que assentassem numa mera pretensão de modernidade. 

                 Tanto a Jihad islami quanto os próprios Irmãos Muçulmanos egípcios ou palestinos fazem 

parte da categoria de fundamentalistas, pois compartilham a recusa ao secularismo, como repulsa a 

modernização que não veio acompanhada de uma emancipação social ou política, uma 

transformação negativa da sociedade. Ademais, a dominação e ocupação militar fizeram com que 

essa ideologia se cristalizasse. Mas é importante entender que o fundamentalismo é tanto uma 

ideologia política quanto um movimento social. Atrás do slogan ―o Islã é a solução‖, se esconde um 

modelo teocrático de sociedade como alternativa à influência ocidental, cujos símbolos e valores 

centrais ele rejeita: o secularismo e o individualismo. ―A ‗idolatria‘ do moderno é considerada 

como a raiz da permissividade, da ‗decadência‘ ocidental: ela se expressa em boates, em cinemas e 

vídeos que exibem cenas de sexo explícito‖ DEMANT (2004, p. 299). A questão do 

fundamentalismo religioso, em especial o islâmico, também deve ser analisada de forma local e 

global. Os atuais conflitos envolvendo, principalmente, as culturas Árabe-muçulmana e Ocidental 

podem ser pensadas do ponto de vista da afirmação de identidades, ou seja, uma causa identitária. 

Assim, para CASTELLS (1999 - p.30-37), por exemplo,  

 

se o fundamentalismo islâmico trata-se, primeiro, de um predomínio absoluto da 

Sharia (lei sagrada muçulmana, baseada na interpretação do Corão com pertinência 

ao momento histórico e social), também trata-se de uma reconstrução da identidade 

islâmica em oposição a modernização, ao socialismo e ao nacionalismo, mesmo 

árabe, que são, no entendimento destes, ideologias fracassadas provenientes de 

uma ordem pós-colonial e que pode ter o seu surgimento dado em função da 

exposição do mundo islâmico aos processos de globalização.  
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 Deste modo, o fundamentalismo islâmico atual pode ser configurado, nestes últimos 

tempos, como uma reação aos efeitos da globalização para a população em questão, uma reação às 

tentativas de ocidentalizar o mundo muçulmano. As comodidades do Ocidente prometidas outrora 

às antigas colônias jamais se materializaram. A dependência tornou-se mais aguda, e provavelmente 

uma das ideias-chave postas em execução pelos processos de descolonização é a necessidade de 

encontrar uma alternativa para um estilo ocidental imposto e que se revelou inapto à solução de seus 

problemas políticos e econômicos. O ressurgimento do Islã, e em especial do fundamentalismo 

islâmico, deve ser encarado a partir dessa perspectiva e o seu aparente sucesso se deve na sua 

capacidade de oferecer uma visão alternativa da modernidade, sua aptidão para proporcionar um 

forte senso de identidade e dignidade e sua utilização da globalização para difundir a mensagem. 

                Enfim, o fundamentalismo islâmico rejeita o Ocidente e volta-se para a sua própria 

doutrina e tradição em busca de uma alternativa para o nacionalismo secular e o socialismo. A 

dependência de modelos ocidentais de ―desenvolvimento‖ é vista como causa dos fracassos político 

e militar, como dito anteriormente, não implicou autonomia e inovação, mas perda e imitação 

canhestra. ARMSTRONG (2004). Alguns muçulmanos culpam os males das suas sociedades ao 

influxo de ideias "estrangeiras", por causa daquilo que era por eles percebido como a incapacidade 

de os valores ocidentais assegurarem a harmonia e a felicidade dos muçulmanos. 

                  O Islamismo é muito crítico relativamente a três aspectos: a modernidade, o Estado e o 

Ocidente. Esta ideologia é bastante heterogênea, incorporando um conjunto de diverso de pontos de 

vista, tendências de pensamento, atores e organizações, por vezes opostas umas às outras. Esta 

diversidade constitui, sobretudo, uma resposta às condições políticas com que os diversos atores se 

deparam ao longo dos tempos e, simultaneamente, é um sinal da sua flexibilidade teórica. Contudo, 

quase todos os islamistas partilham das seguintes ideias: 

 

o desejo de purificar e renovar a vida islâmica, de modo a dar respostas aos 

problemas da sociedade; a vontade de restaurar as fortunas terrenas do Islã; a 

convicção que ambos os objetivos podem ser atingidos através da adoção do modo 

de vida islâmico do século VII, conforme exemplo do Profeta e seus companheiros 

(Salaf) e do regresso aos textos sagrados HADKIN (2008, p.7). 

 

 

                 No entanto, a relevância concedida a estas ideias varia de acordo com os atores em 

questão. De igual modo, não existe consenso sobre as estratégias a seguir para sua concretização. 

Hoje em dia, até os fundamentalistas mais radicais e mais antiocidentais aceitam a necessidade de 

se modernizar e de fazer uso da tecnologia ocidental, principalmente a tecnologia de guerra e 



propaganda. Isso é visto como modernização aceito como necessário e útil. A questão está na 

ocidentalização da cultura, mudança de custumes e comportamentos, vista como nociva, uma 

traição dos verdadeiros valores islâmicos. 

 

1.3 A Formação do Hamas  

 

 O último movimento dessa categoria a surgir no cenário palestino foi o Hamas. Em 

árabe, a palavra Hamãs se traduz aproximadamente em entusiasmo, ardor, ou espírito guerreiro. O 

Hamas na verdade representa a metamorfose da Irmandade Muçulmana da Palestina, que ocorreu 

no final da década de 1980. Como mencionado anteriormente, antes da existência do Hamas, o 

movimento se dedicava quase que absolutamente as causas sociais. Khaled Hroub menciona que 

―da metade dos anos 60 até quase a metade dos anos 80, a OLP conduzida pelo movimento nacional 

palestino Fatah, abraçou a luta armada como sua principal estratégia para libertar a palestina‖ 

HROUB (2008, p.13).  Essa luta foi em grande parte influenciada pela independência argelina de 

1962. Nessa medida, era então o grupo de oposição, a ―pedra no sapato‖ que interferia nas 

investidas israelenses na região. Intensos ataques e sequestros levaram o território a frequentes 

embates e à necessidade crescente de Israel na busca por uma solução que desse um fim aos 

conflitos. Foi quando surgiu a ideia, por parte de Israel, de financiar o movimento antecessor ao 

Hamas, A Irmandade Palestina, no sentido de alterar a situação ao seu favor. Naquele tempo, a 

(OLP) era a principal representante dos interesses palestinos, era abertamente secular e política e 

como exposto anteriormente, tinha como objetivo organizar os palestinos numa força capaz de pôr 

fim a ocupação nem que para isso tivesse que usar de violência. 

A liderança israelense procurava com essa ação mudar a lealdade palestina da OLP, 

política e secular, para a religiosa e ―não-política‖ da Irmandade que sempre esteve voltada para os 

seus trabalhos sociais e por acreditar que, com essa mudança, pudesse controlar a situação na região 

segundo seus ideais. Deste modo, com essa alteração, Israel poderia continuar a sua marcha de 

assentamentos na região sem maiores problemas. Mediante tal realidade, a OLP se sentido 

pressionada colocou em marcha uma série de negociações com o governo Israelense no sentido de 

se manter como representante maior da causa palestina. Nessa série de acordos e promessas de 

concessões ao povo palestino, a OLP em suas novas negociações de paz selará de uma forma quase 

sem volta o destino da Palestina. 



De acordo com HROUB (2008, p.13), ―durante décadas de luta, a OLP acabou fazendo 

concessões históricas, uma delas na década de 1980 quando reconheceu o Estado de Israel e o seu 

direito de existir‖. Consciente ou não, Arafat reconheceu Israel, abandonou a luta armada na 

esperança de recuperar a Cisjordânia e Gaza e poder estabelecer um Estado palestino. O professor 

de história da Universidade de Haiffa Llan Pappe, em uma entrevista concedida a revista online 

arabesq
36

, manifesta-se em relação aos acordos de paz entre a OLP e Israel. Para ele, ―Tudo não 

passou de uma ardilosa trama para permitir Israel continuar a construir assentamentos de modo a 

encurralar os palestinos em banstustões estilo sul africanos.‖ Para o professor, todas as tentativas de 

acordo até Oslo
37

 (1993) e o de Camp David
38

 (2000) só serviriam para ―transformar um estado 

palestino sem continuidade territorial, dividido por blocos de assentamento, cortado por estradas e 

barreiras com controle israelense por toda a fronteira.‖ Edward Said, seguindo a mesma linha de 

argumentação, considera:  

 

que depois dos acordos de Oslo, as condições de vida dos palestinos só pioraram 

sem cessar. Tornou-se impossível para os palestinos viajar livremente. Jerusalém 

foi declarada área proibida e grandes projetos de construções transformaram a 

geografia do país. [...] Isso só demonstra a falta de preparo e compreensão da 

estratégia da OLP durante os processos de paz, com o resultado de que muito da 

simpatia conquistada internacionalmente pelos palestinos contra a política de 

assentamentos de Israel e seu funesto histórico de direitos humanos foi jogada fora, 

não usada e não explorada. Todo apoio e simpatia que demorou anos para os 

palestinos conseguirem foram-se embora, por assim dizer, com a convicção 

equivocada de que a luta havia acabado SAID (2003, p.63). 

 

 

Arafat aceitou os acordos sem questionar. Tudo indica que ele nunca hesitou em sua 

tática, que era manter-se no processo de paz e colocar-se sob a dependência dos americanos, não 

importando o que acontecesse. Todavia, a situação da Palestina é remediável, já que são os seres 

humanos que fazem a história, e não o contrário. Como demonstra a história, a OLP só fez tornar a 
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Entrevista com o professor da Universidade de Haiffa Llan Pappe. Disponível em www.Arabesq.com.br. Acessado 

em: 22/03/2011. 
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ACORDO DE OSLO – Realizado secretamente na Noruega, endossado em Washington pela administração Bill 

Clinton, o acordo estava teoricamente dividido em duas fases: uma fase de cinco anos de governo interino na região 

da Palestina, Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Significava observar e testar a competência palestina 

para governar pacificamente seu próprio povo e para controlar as facções armadas de resistência consideradas 

―ilegais.‖ Teve seu início em 1994. Caso não fossem bem sucedidas, seria seguida por uma segunda fase de 

negociações para um ―acerto final‖ HROUB (2008, p. 14). 
38

ACORDO DE CAMP DAVID - Em Camp David, em setembro de 1978, o primeiro-ministro de Israel, Mehachem 

Begin, conversou sobre um acordo de paz com o presidente Sadat (Egito), com a mediação do presidente Jimmy 

Carter (EUA). Foi estabelecido que Israel deixasse o Sinai e retornaria as fronteiras de 1948. Israel permitiria ainda 

que os palestinos da Cisjordânia se autogovernassem com algumas restrições em 5 anos SAID (2003, p. 121). 
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situação dos palestinos mais difícieis de remediar. Como sustenta SAID (2003, p.103) em sua 

observação,  

 

Com seu próprio regime corrupto e repressivo, apoiado tanto pela inteligência 

israelense quanto pela CIA, Yasser Arafat continuou confiando na mediação dos 

Estados Unidos, mesmo sabendo que a equipe de paz dos Estados Unidos era 

dominada por antigos lobistas israelenses e por um presidente cujas idéias sobre o 

Oriente Médio são as de um sionista fundamentalista cristão com nenhum contato 

ou compreensão do mundo árabe-islâmico. 

 

 

                  Nessa perspectiva, a OLP muito mais voltada para os seus próprios interesses, fez todos 

os tipos de concessões, incluído a continuação dos assentamentos judaicos.  Ao final, acordos de 

Oslo não criaram a dinâmica de paz que deles se esperava. Praticamente não se foi além da 

aplicação do que se previa que fosse só a sua primeira fase. É verdade que Israel se retirou das oito 

zonas urbanas da Cisjordânia e de cerca de 80% da Faixa de Gaza, deixando assim a maioria 

esmagadora dos palestinos sob a jurisdição exclusiva da Autoridade Palestina. Repare-se, no 

entanto, que as oito zonas urbanas da Cisjordânia são ilhas num mar israelita. Não havendo 

contiguidade territorial entre elas, estão isoladas umas das outras. Em condições "normais", essa 

situação obstrui seriamente a circulação de pessoas e bens e, por conseguinte, todas as atividades, 

nomeadamente a atividade econômica, dos palestinos. Em situações de "crise", esta obstrução 

permite ao exército israelita reocupar em poucos minutos, e com poucos meios, as cidades 

palestinas ou sitiá-las, encarcerando nelas os seus habitantes. Pelo contrário, os colonos israelitas 

continuaram a evoluir à vontade num espaço aberto, dispondo para isso de uma moderna rede 

rodoviária própria, que não só lhes permite circular na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, mas também 

os liga ao território de Israel.  

                  Diante das deficiências árabes e do contínuo apoio internacional a Israel, a missão 

palestina de libertação de sua terra e de criação do seu próprio estado se tornou uma possibilidade 

remota. YOUSEF (2010, p. 34-35) relata, que muitos jovens no movimento islâmico principalmente 

em Gaza decidiram que era a hora da Irmandade se posicionar diante da problemática que se 

apresentava. Eles diziam: ―Tomamos conta da sociedade e continuaremos a honrar esse 

compromisso, mas aceitaremos a ocupação para sempre? O alcorão não nos ordena a expulsar os 

‗invasores israelenses‘?‖ Assim, depois de sofrer muita pressão, a Irmandade Muçulmana palestina 

iria se transformar em um partido político. WEBER (1994, p.188), coloca em relevo que ―partidos‖ 

são relações associativas baseadas em recrutamento formalmente livre com o fim de proporcionar 

poder aos seus dirigentes dentro de uma associação e, 



[...] Quando a direção é determinada por eleições (formalmente) livres e os 

estatutos são criados mediante votação, eles constituem, antes de mais nada 

organizações para o recrutamento de votos eleitorais e, no caso de as votações 

terem fins predeterminados, são partidos legais. 

 

 

                    Com base no notório, o objetivo dessa metamorfose era despertar, unificar e mobilizar o 

povo palestino de uma forma organizada na tentativa de fazer entender a necessidade da liberdade e 

independência sob a bandeira do islamismo.  Na Cisjordânia e principalmente na Faixa de Gaza, a 

condição de vida dos palestinos sempre foi muito difícil, escassez de recursos naturais, 

principalmente água, de alimentos, médicos e remédios, além é claro da falta de liberdade de não 

poder viver em paz em suas terras. Apesar dos esforços da Irmandade em angariar fundos na 

tentativa de auxiliar seu povo em suas demandas, a pobreza combinada com o sentimento de 

opressão e humilhação proporcionava o combustível para explosões de revoltas. HROUB (2008, p. 

38-39) explana que ―O Hamas foi criado pela Irmandade Palestina, visando responder a um número 

de fatores que pressionavam a organização, mais dividido em duas alas, o Hamas assistencial e o 

Hamas da resistência com o braço armado denominado Ezzedeen Al Qassam brigades‖. 

 

 

Ezzedeen Al-Qassam é o braço armado do Movimento de Resistência Islâmica 

(Hamas). Linguisticamente, em árabe ‗Ezz‘ significa adesão, apoio, ou orgulho, e 

‗Deen‘ significa religião. Al-Qassam pode ser traduzido para o disjuntor ou divisor. 

Historicamente, Ezzedeen Al-Qassam é o nome de um pioneiro 

Mujahid que foi martirizado em 1935, perto de Jenin. Al-Qassam nasceu na Síria e 

expulsaram para a Palestina para resistir à ocupação francesa da Síria e do Líbano. 

Na Palestina, ele continuou sua luta contra a ocupação britânica que tinha 

prometido para tornar o país uma pátria para os judeus, em detrimento dos 

habitantes. (Ezzedeen Al Qassam, http://www.qassam.ps/aboutus.html escritório de 

informação). 

 

 

                   Antes da criação do Hamas, a Irmandade sempre procurou seguir a linha de pensamento 

que teve desde o seu início. Mesmo na década de 1980, o movimento islâmico não estava 

interessado em criar e ganhar o controle de organizações e instituições. Não estava preocupada com 

sua ambição política de poder; sua preocupação principal era a formação de blocos islâmicos nas 

universidades, associações juvenis e sociedades beneficentes. Embora a Irmandade se mantivesse 

mais ligada às questões sociais, a história era diferente, para os membros do bloco islâmico em 

Gaza. Foi em Gaza, no Centro Islâmico e na Universidade Islâmica liderada por intelectuais, que se 

deu a difusão de um pensamento político islâmico, essa era a intenção. Porém, a necessidade de 

mudanças se fez presente e, cada vez mais constante, era o momento de pegar em armas e lutar pela 



liberdade da Palestina, mesmo que isso contrariasse alguns partidários do Hamas que ainda pediam 

pelo pensamento inicial de sua organização mãe.  Em 1987, antes de o Hamas anunciar a sua 

entrada para a política e deixar clara uma posição mais endurecida em relação à ocupação 

israelense, aconteceu a primeira Intifada (revolta palestina usando pedras). Os árabes chamam de 

Intifada ―sacudir‖ (no sentido de se livrar de alguma coisa ou de despertar). 

 

 

                              Figura  5 Pessoas enfrentando o exército israelese com pedras na mão.                        

                              Fonte: http://obviousmag.org/archives/2007/11/as_fotografias_1.htm.  

 

                   O ritual de jogar pedras tem grande significado para os muçulmanos. Na Caaba, jogam-

se pedras em uma coluna que simboliza satanás. Atiram-se pedras naquilo que é desprezível.                                                                                              

Como resistência, simboliza David enfrentando o grande Golias.                                                                                                                

                  YOURAN BINUR (1991, p. 205), destaca que ―os oficiais israelenses preferem, como 

sempre, falar de ‗violentas perturbações da ordem‘ ou simplesmente tumultos‖. 

                  A revolta popular palestina teve início no campo de refugiados de Jebalya, em 8 de 

Dezembro de 1987, de certa forma incentivada pelo próprio HAMAS. Referente a isso, YOUSEF 

(2010, p.36) assim se manifesta:  

 

A primeira intifada havia começado e a causa palestina se tornou notícia no mundo 

[...]. As multidões palestinas começaram a atirar pedras nos judeus, nos colonos 

israelenses fortemente armados. Quando as Forças de Defesa de Israel chegavam 

ao local, faziam disparos, causando mortes e deixando pessoas feridas. 

 

 

                  A causa palestina reencontrou a sua aura perdida desde o início da década. O movimento 

conquistou popularidade de uma ―guerra de pedras‖ e incitou jovens palestinos desarmados contra o 

exército de ocupação israelense. 

http://obviousmag.org/archives/2007/11/as_fotografias_1.htm


A estratégia foi tão danosa para o Estado judeu, para sua imagem internacional e 

para a sua identidade moral que seus dirigentes foram obrigados a encarar a 

necessidade de um processo de reconhecimento da OLP. Este tomou forma após a 

Guerra do Golfo de 1990-91, resultando na declaração de princípios de setembro 

de 1993, assinada por Israel e pelos palestinos, que instalou na Faixa de Gaza, em 

julho de 1994, a Autoridade Palestina autônoma liderada por Yasser Arafat KEPEL 

(2003, p. 232). 

 

 

                   Porém, ao recuperar seu prestígio através da Intifada, a causa palestina mudou em parte 

a sua imagem. Anteriormente, ela encarnava, ao mesmo tempo, o nacionalismo árabe e os ideais 

que, em escala internacional, fariam parte dos movimentos de afirmação do Terceiro Mundo e do 

socialismo. Como mencionado anteriormente, o secularismo se matinha afastado da órbita militante 

islâmica. KEPEL (2003, p. 233) considera que ―a eclosão da intifada transforma essa percepção, 

permitindo aos militantes islâmicos ganharem grande visibilidade em todos os territórios ocupados, 

particularmente na Faixa de Gaza. A OLP perde o monopólio da representação simbólica dos 

palestinos‖, dando a vez para o surgimento do Hamas. 

                     Depois da intifada, episódio que marcou com sangue o povo palestino, o Hamas 

passou a existir oficialmente no dia 14 de Dezembro de 1987, ao emitir uma auto-declaração 

mediante um comunicado oficial poucos dias após a eclosão da Intifada ocorrida em 8 de Dezembro 

de 1987. Como partido, redigiu um Estatuto conhecido como Estatuto do Hamas
39

. Nesse primeiro 

momento de euforia e de novos direcionamentos ideológicos, o partido Hamas se encontrava mais 

endurecido e mais inflexível em seus posicionamentos em relação a Israel e à ocupação. Nesse 

sentido, na época, acreditava-se que o conflito em andamento entre árabes juntamente com 

muçulmanos e os sionistas na Palestina era uma luta de fé civilizacional, incapaz de findar-se sem 

eliminar sua causa, ou seja, o assentamento sionista na Palestina. No capítulo III, do Estatuto do 

Hamas intitulado estratégias e meios, no art. 11, afirma: 

O Movimento de Resistência Islâmica sustenta que a Palestinas é um território de 

Wakf, (legado hereditário) para todas as gerações de muçulmanos até o dia da 

Ressurreição. Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, 

nem abandoná-la, ou parte dela.  Nenhum Estado Árabe, ou mesmo todos os 

Estados Árabes (juntos) têm o direito de fazê-lo; nenhum rei ou presidente tem esse 

direito. [...] Porque a Palestina é um território Wakf, dado para todas as gerações de 

muçulmanos até o dia da Ressurreição 

(www.slamoline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML). 
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                    Nessa perspectiva, o Ocidente é acusado não somente de responsável pela criação ilegal 

de Israel, mas também por ter levado a devastação e o desmembramento à região como um todo. O 

artigo 15, ainda do capítulo III desse Estatuto, salienta que 

No dia em que o inimigo conquista alguma parte da terra muçulmana, a jihad passa 

a ser uma obrigação de cada muçulmano. Diante da ocupação da Palestina pelos 

judeus é necessário levantar a bandeira da jihad [...]. É necessário instilar o espírito 

da Jihad em toda a nação, reunir todas as fileiras dos combatentes envolvendo os 

inimigos.[...] Colocar-se a serviço de Alá por um dia é melhor do que o mundo 

inteiro, com tudo que nele existe, e ter cada um de vós combatentes da jihad, 

açoitados no paraíso, é melhor do que o mundo inteiro com tudo que nele se 

encontra (www.slamoline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML). 

 

                    Embora a Irmandade Muçulmana tenha sido, ao longo de muitas décadas, uma tendência 

moderada, muitos pequenos grupos se tornaram mais radicais devido à influência do discurso de 

Qutb, como aconteceu com o Hamas entre os anos de 1985 até um pouco depois da segunda 

intifada. O segundo levante popular palestino contra Israel teve início em setembro de 2000 e 

começou quando o então premiê de Israel, Ariel Sharon, visitou a Esplanada das Mesquitas, local 

mais sagrado de Jerusalém para palestinos e judeus (que o chamam de Monte do Templo). Dentro 

do contexto palestino, a palavra Intifada evoca conotações sentimentais. As intifadas historicamente 

representavam mudanças no curso da luta palestina. Primeiro aconteceram, numa certa medida, 

contra a ocupação inglesa e, na ocupação israelense, o único meio efetivo à disposição. Como dito, 

a primeira intifada ocorreu em 1987 e a segunda em 2000. A Segunda intifada ocorreu em função 

do não cumprimento das resoluções do Acordo de Oslo em que Israel havia prometido um Estado 

soberano independente para o final de 1999. O povo palestino perdeu a confiança no processo e foi 

tomado pela frustração.                 

Segundo HROUB (2007, p.81), ―durante e após a segunda intifada, em 2000, era 

evidente que a força militar do Hamas tinha atingido novo apogeu, mesmo com os principais líderes 

de Hamas aprisionados ou mortos ao final daquele conflito, principalmente na Faixa de Gaza, em 

paralelo com a Autoridade Palestina‖. De qualquer modo, a situação na Faixa de Gaza tem sido 

marcada pelo caos e pela multiplicidade de centros de poder desde a eclosão da primeira intifada 

devido à proliferação de armas e um ambiente de hostilidade entre as outras facções. HROUB 

(2007, p. 33), em sua abordagem explica que essa mudança de paradigma, novas ideologias em 

curso, somadas a difícil situação da Palestina e a constante agressão do governo israelense levaram 

o grupo a adotar posições mais violentas, e a despeito dos atentados suicidas, para ele, ―O Hamas 

está muito mais próximo da ideologia moderada da Irmandade muçulmana do que da Al-Qaeda, em 

http://www.slamoline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML


virtude de sua exclusiva especificidade em empregar a violência apenas contra estrangeiros que 

ocupam o poder, e não contra governos nacionais.‖ Ademais, a própria estratégia do Hamas de se 

manter longe das lutas, sofria críticas contínuas, como acrescenta Khaled Hroub, 

 

Para os esquerdistas e nacionalistas palestinos, uma abordagem dessa era uma mera 

justificativa para abdicar-se de juntar-se à luta nacional. [...] Os críticos 

argumentavam que a verdadeira preparação do povo para lutar por seus direitos 

nacionais e sua libertação é o engajamento total à luta, na qual as pessoas 

aprendem e se aprimoram à medida que avançam e sofrem. Além disso, Israel 

estava compreensivelmente feliz com o conceito islâmico do Hamas de ‗retardar a 

luta‘ até que as gerações palestinas estivessem espiritual e moralmente bem 

preparadas e prontas HROUB (2007, p.41). 

 

 

                  Toda a pressão, tanto interna como externa, fez por alguns anos um Hamas mais violento 

e radical. Política e estrategicamente, o Hamas se conscientizou de que em certas conjunturas, a 

prática desses ataques violentos seria a sua jogada mais poderosa no conflito com Israel, assim 

como em sua rivalidade com a Autoridade Palestina e o movimento Fatah.  

                  Todavia, a escalada de violência se mostrou implacável nesses tempos. Era como um 

círculo vicioso que girava cada vez mais rápido, o Hamas atacava Israel, em contrapartida, Israel 

atacava a Palestina numa espécie de ―olho por olho dente por dente‖. O Hamas seguiu com a 

política de ataques, conforme Israel cumpria ou não os acordos. Consoante YOUSEF (2010, p.207) 

na época, a comunidade internacional tentava em vão pressionar Israel e diziam:  

 

Acabem com a ocupação ilegal, interrompam os bombardeios a áreas civis, os 

assassinatos, o uso desnecessário da força letal, as demolições e a humilhação 

diária a que são submetidos os cidadãos palestinos comuns - exigiu o secretário-

geral da ONU, Kofi Annan em março de 2002. 

 

                   No entanto, essas foram palavras vãs, a violência seguia seu curso. No final da segunda 

Intifada, por volta de 2003, quase todos os líderes do Hamas estavam mortos ou presos pelo 

governo israelense e se encontrava praticamente acabado, mas, ainda sim, resistia e mesmo tendo as 

suas instituições de caridade fechadas não diminuiu a sua popularidade junto ao povo palestino. 

Quase reduzido a zero, de certo modo, houve uma demonstração de poder do Hamas contra os 

esforços de Israel, dos Estados Unidos e da Autoridade palestina para bloquear o movimento. Para 

ARENDT (2006), o poder existe apenas entre os homens, isto é, quando eles agem e discursam 

persuasivamente, desaparecendo no momento em que eles se dispersam ou veem-se impedidos de 



reunir-se livremente, de falar entre si e agir em concerto. Como afirma Hannah Arendt, em Crises 

da República, ―Poder corresponde à capacidade humana não somente de agir, mas de agir de 

comum acordo. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e existe 

somente enquanto o grupo se conserva unido‖ ARENDT (2006, p. 123). O movimento apesar de 

praticamente aniquilado, conseguiu se reerguer por sua maioria permanecer unida em suas 

convicções. Arendt nos faz ver que a mobilização dos cidadãos, seja com a intenção de preservar o 

status quo ou de promover mudanças necessárias ou desejadas, ganha poder e eficácia quando estes 

se associam e se organizam tornando-se capazes de se fazer ouvir e de pressionar o governo. 

                 Hoje, o estatuto do Hamas dos primeiros tempos de radicalismo, como o seu próprio 

pensamento em como lidar com as forças de ocupação, em muitos pontos se tornou nulo devido à 

mudança de postura e até mesmo porque compreendeu a importância e a necessidade de moderação. 

Mas o preço desses anos de luta agressiva rendeu ao grupo a denominação de ―terrorista‖ devido 

aos tempos de alinhamento com os pensamentos e ideologias de Said Qutb, que se tornou um ícone 

para homens como Osama Bin Laden, conhecido por seus atos de violência e ―terrorismo‖. HROUB 

(2008, p. 86), acrescenta que os ataques suicidas e a escalada de violência do Hamas deram uma 

péssima reputação ao movimento. Para ele,  

 

toda essa violência permitiu que a imagem do Hamas fosse vendida pelos 

israelenses como uma ‗organização terrorista‘  cujo único propósito é matar civis 

inocentes de Israel. Nessa medida, a legitimidade da causa palestina pagou um 

preço alto por esse motivo, já que Israel e o ‗mundo‘ exploraram os ataques ao 

reduzir a natureza da luta palestina a uma questão de terrorismo e antiterrorismo.   

 

                   A ideia sempre foi o reconhecimento dos direitos dos palestinos. O objetivo é forçar a 

retirada incondicional. O movimento de Resistência Islâmica (HAMAS) é um movimento nacional 

como dito anteriormente, de libertação da Palestina e que luta pelo israelense. De acordo com a 

News BBC
40

, 

Hamas toma seu nome da sigla, em árabe, para Movimento de Resistência 

Islâmica. Designada uma organização terrorista por Israel, os EUA e a UE, é vista 

por seus defensores como uma força de combate palestina de legítima defesa a 

partir de uma brutal ocupação militar. É a maior organização militante islâmico- 

palestino, formado em 1987 no início da primeira intifada, ou levante palestino 

contra a ocupação israelense na Cisjordânia e em Gaza. O objectivo do grupo de 

curto prazo tem sido dirigir as forças israelenses dos territórios ocupados (BBC 

News, Quem são Hamas 04 de Janeiro de 2009). 
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                   Ademais, todas as lutas de todas as outras organizações tinham como enfoque obter êxito 

nessa retirada. Durante toda a existência do Hamas, que teve início no final de 1987, várias formas 

de resistência foram organizadas, desde levantes, mobilizações, investidas populares, ataques aos 

moradores dos assentamentos, até ataques suicidas com bombas no coração das cidades israelenses. 

De fato, o Hamas justifica publicamente essas ações como sendo ações recíprocas. Eles são 

promovidos, segundo o Hamas, em resposta à matança de civis palestinos por israelenses e que só 

terão um fim quando Israel parar de fazer o mesmo com os palestinos. Quando o Hamas utilizou 

esse tipo de ataque pela primeira vez em 1994, descobriu o efeito que esse tipo de ataque provocava 

na imaginação das pessoas e o adotou. Khaled Hroub acrescenta que, 

 

Antes de 1994, a política do Hamas era clara quanto a atacar apenas ―alvos 

legítimos‖. A mudança para alvos civis, mesmo com a justificativa de somente em 

casos de retaliação de um assassinato por outro, foi, no entanto, bastante onerosa 

para o Hamas. [...] Apesar de essas operações ganharem a desaprovação da 

comunidade internacional e distorcerem a imagem da legítima luta palestina, 

também propiciavam uma aura de força e popularidade ao movimento entre o 

próprio povo palestino HROUB (2007, p. 84). 

 

                 Nesse sentido, a pedra angular de onde retira a sua credibilidade e legitimidade junto ao 

povo palestino se expressa nas suas ações e no próprio nome do grupo, ardor, princípios que 

sintetizam as doutrinas e valores do Islã. Ademais, como destaca HROUB (2007, p. 44-45) em sua 

análise, as formas de resistência adotadas pelo Hamas têm sua origem nas mesmas justificativas 

sobre as quais o movimento de resistência nacional palestina fundamentou sua luta há mais de um 

quarto de século. 

Pelo menos nos dez primeiros artigos da Carta Nacional Palestina, emitida pela 

OLP, mostram total compatibilidade com o discurso do Hamas, conforme 

elaborado em seu Estatuto e em outras declarações. Além disso, as mesmas 

justificativas para a resistência antes do surgimento do Hamas, em dezembro de 

1987, foram reconhecidas, ou endossadas por uma variedade de organizações 

regionais e internacionais, tais como a Liga Árabe, a Organização da Conferência 

Islâmica, o movimento dos Países não alinhados e as Nações Unidas. É claramente 

reconhecido pelas Resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas que a ocupação israelense na Cisjordânia e em Gaza ocorrida em 1967, é 

ilegal. [...]. 

 

                A despeito da imagem negativa e militante que é transmitida a muitas pessoas no 

Ocidente, o Hamas é muito mais do que uma simples facção militar, como dito anteriormente. Sua 

militância ou sua facção militar se resume ao seu braço armado; fora isso, trata-se de uma 



organização política, cultural e social, todos os outros setores do Hamas atuam em áreas públicas.        

Segundo a BBC News
41

, durante anos, a organização foi dividida em duas esferas principais de 

operação: programas sociais, como construção de escolas, hospitais e instituições religiosas, 

operações realizadas por militantes do Hamas 'al-Din Qassam (BBC News: Who are Hamas 04 

January 2009). 

               Interessante perceber como a própria população palestina está integrada ao grupo, tendo 

em vista que as atividades educacionais e sociais abrangem vários setores, oferecendo importantes 

serviços as pessoas. SCHONS (2003, p.45) aponta que ―a assistência não pode gerar uma 

redistribuição de renda imediata, mas garante o não agravamento das desigualdades.‖ Esses serviços 

têm ao longo do tempo melhorado a qualidade de vida do povo palestino, na medida em que 

proporciona acesso a educação e saúde principalmente. Não em uma postura paternalista, mas 

prestando assistência social, ou seja, um reconhecimento dos direitos sociais, assistência como 

expressão de uma caminhada em direção à cidadania. Entretanto, muitas vezes devido ao próprio 

contexto de conflitos, muitas ações no âmbito da assistência também acabam sendo imediatistas. 

O primeiro capítulo desse trabalho teve como objetivo traçar uma trajetória histórica dos 

problemas palestinos com suas rupturas, desde os seus primórdios, mas principalmente depois da 

Primeira Guerra Mundial, em que os problemas efetivamente começaram a se esboçar naquela 

região até 2003, tal análise foi feita no intuito de tentar esclarecer como e por que movimentos de 

resistência, em especial o Hamas, foram surgindo. Compreender primeiramente essa história nos 

possibilita ver com outros ―olhos‖ os problemas de violência adotados por alguns movimentos que 

surgiram naquele contexto e a pobreza desencadeada por esses conflitos. 

                Para o segundo capítulo, o tema em tela salienta as dificuldades de desenvolvimento 

mediante conflito Israel x Palestina e a pobreza que se instalou na região frente aos bloqueios 

impostos por Israel desde 2005. 
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CAPÍTULO II 

 
 

FAIXA DE GAZA: POBREZA E EXCLUSÃO 

 

1.4 A problemática da exclusão social e do desemprego na Faixa de Gaza  

  

                      Desde a proposta de criação do Estado de Israel (1948) e a não criação de um Estado 

Palestino, a região, mais precisamente a Faixa de Gaza, tem sido palco de intermináveis conflitos 

que mergulhou uma considerrável parcela da população e o lugar em uma profunda pobreza. O 

conflito árabe-israelense, apesar de ser um conflito de maior evidência nos dias atuais, muitas vezes 

é pouco conhecido pelo mundo ocidental. Não obstante a sua longa duração, demonstra severos 

impactos à economia palestina e ao bem estar da população.  

                 A Faixa de Gaza é um enclave palestino pobre e superpovoado ―controlado‖ atualmente 

pelo grupo Hamas e submetido por Israel a um forte bloqueio econômico desde o ano de 2005 até 

os dias de hoje.  

                 Quando Israel ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Faixa de Gaza, essa região se 

tornou um campo de refugiados palestinos, o lugar dos ―excluídos‖ sob a ocupação e sob o jugo da 

força bélica israelense, em que o povo é submetido a um forte controle, o que faz a vida 

praticamente impossível para esse povo. Trabalhadores palestinos voltando do seu dia de trabalho 

em Israel são forçados a passar por cercas de arames farpados como gado (Ckeckpoints), despojados 

de sua dignidade e humanidade depois de enfrentar horas de trabalho duro e em más condições. Em 

um trecho do livro ―Meu Inimigo sou eu‖, em que Yoram Binur (1991), um repórter judeu,  se veste 

de árabe e vai para os grandes centros de Tel Aviv (Israel), relata o tratamento dado ao povo 

palestino quando empregados em alguns estabelecimentos judeus. Ele narra uma de suas 

experiências:   

 
Fat‘thi, aqui você só coma, trabalha, coma, trabalhe. Enquanto eu trabalhava, na 

cozinha do restaurante, a água transbordou pelo cano debaixo da pia. Ajoelhei-me 

na imundice, juntei a gordura e as cascas que entupiam o esgoto. Meus pés estavam 

grudentos e escorregadios com a mistura de sabão e gordura e depois de horas de 

trabalho incessante eu mal conseguia ficar de pé BINUR (1991, p. 6-7). 

 

 



A figura ilustra um dos tantos postos de checking points espalhados pelos territórios ocupados, onde 

palestinos ficam horas para tentar atravessar de uma região a outra. 

 

                   

 

           

                     Figura 7 Ponto de revista, um dos muitos instalados em todo torritório palestino pelo exército israelense. 

                     Checkpoints.fonte: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/28/checkpoints/ 

 

                  A experiência vivida por Yoran Binur como árabe palestino oriundo dos campos de 

refugiados demonstra o tratamento duro, discriminatório e de exclusão dispensados por alguns 

judeus a esse povo. SAID (2003, p.125) salienta que 

 

 a contínua e estarrecedora história de ocupação militar de terra palestina 

ilegalmente conquistada‖ tem se apagado da memória pública quase em toda parte, 

assim como a destruição da sociedade palestina em 1948 e a expulsão de 68 por 

cento da população local, da qual 4,5 milhões de pessoas continuam vivendo como 

refugiados e excluídos nos dias de hoje. 

 

 

                  A figura abaixo mostra o muro que separam Judeus e Palestinos, comumente chamado 

de muro da vergonha devido o apartheit (separação). 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/28/checkpoints/


             

Figura 7 The Apartheid Wall. Vulgarmente conhecido como ―o muro da vergonha‖ Fonte:   

http://occupiedpalestine.wordpress.com/images 

                               

                 Hannah Arend, quando analisa o problema dos excluídos, ressalta que esses seriam seres 

humanos desnecessários economicamente e passíveis de serem eliminados. Os excluídos, sob esse 

ponto de vista, seriam aqueles que lançados no esquecimento, já não encontrariam ninguém que se 

interessasse por eles. Estariam fora das comunidades políticas, indivíduos sem direito. Para ela, 

essas pessoas viveriam, em situação pior do que a escravidão, porque ―mesmo os escravos ainda 

pertenciam a algum tipo de comunidade humana: seu trabalho era necessário, usado e explorado, e 

isso os mantinha dentro do âmbito da humanidade‖ ARENDT (1990, p. 58).    

                  O conceito de exclusão surgiu na Europa por volta de 1890 com o crescimento dos sem-

teto, do desemprego dos imigrantes e da crescente pobreza urbana, em que havia uma necessidade 

cada vez mais urgente de se pensar as questões sociais. No entanto, a utilização do conceito de 

exclusão social é relativamente recente, sendo a sua abordagem dificultada pela difusão que vai 

surgindo nos vários discursos, nomeadamente nos meios políticos e intelectuais. Com efeito, à 

medida que a noção de exclusão se generaliza e a sua utilização se torna mais comum e consensual, 

ela se torna mais fluída e, por vezes, equivocada enquanto conceito científico. Para ESTIVILL 

(2006, p. 126), deve-se ter cuidado com a aplicação do conceito de exclusão em outros contextos. 

―Embora tenha nascido no velho continente, foram-lhe tecidas críticas violentas, como as que foram 

feitas por M.MESSU (2003): obter consensos políticos, considerações contraditórias, reduzindo, ao 

mesmo tempo, o estudo de situações limite da exclusão e a análise das causas e dos processos que a 

provocam‖.   

http://occupiedpalestine.wordpress.com/images
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                  Por esta razão, torna-se pertinente construir uma abordagem que resulte numa definição 

mais completa.  

                 ESTIVILL (2003, p. 48) explica que a exclusão não pode ser vista apenas como algo 

negativo, ―qualquer sociedade, qualquer grupo, mesmo qualquer indivíduo cria e possui as regras 

mais ou menos explícitas e ao fazê-lo estabelece uma diferenciação que permite definir, com ou 

sem razão, as categorias do eu, do  nós e do vós e eles-elas‖.  Nessa perspectiva, muitas vezes uma 

comunidade considerada excluída pode reforçar as relações sociais entre eles. Nessa medida, a 

segregação e a exclusão imposta ao povo palestino, só faz crescer o sentimento de territorialidade e 

a consciência da necessidade de lutar pela liberdade, pelo direito de participar do jogo do mundo. 

Hannah Arendt costuma dizer que a luta contra a opressão é a luta da memória contra o 

esquecimento. SOULET (2006, p.80) ressalta que o uso importante de exclusão levou 

paradoxalmente a pensar uma ontologia do ser em sociedade, uma vez que o excluído, no 

imaginário da referência à exclusão, não é nada e, ao mesmo tempo, ele não tem nada. 

 

Ao debruçar-se sobre situações de privação do que faz vulgarmente a qualidade de 

um membro de uma dada sociedade, a exclusão abriu caminho para uma série de 

interrogações nos confins da análise sociológica e da reflexão filosófica sobre: o 

valor daquele que não vale nada, o significado da pertença à sociedade e a natureza 

daquilo para além da sua capacidade de agir, faz o homem entre os homens. 

 

                  O conceito de exclusão é, segundo SOULET (2006), inválido enquanto objeto particular 

numa constatação inequívoca: é preciso superá-lo.  Ele já foi uma forma de problematização da 

questão social, mas hoje a questão social assume uma nova configuração.  De qualquer modo, o 

termo ―exclusão‖ é recente e ainda está em construção. Para BALSA (2006), por exemplo, as 

categorias ―pobreza‖ e ―exclusão‖ não revelam as mesmas realidades nem sequer o mesmo estatuto 

teórico, embora nas sociedades modernas pobreza e exclusão acabem se reforçando mutuamente, na 

medida em que a exclusão do mercado de trabalho muitas vezes gera a pobreza e essa impede 

acesso a bens e serviços e por isso a confusão com pobreza e exclusão. Os excluídos não são 

exatamente um grupo homogêneo, são, na verdade, conjuntos de indivíduos separados de seus 

atributos coletivos ―entregues a si próprios, e que acumulam a maioria das desvantagens sociais: 

pobreza, falta de trabalho, sociabilidade restrita, condições precárias de moradia, grande exposição 

a todos os riscos da existência‖ CASTEL (2006, p. 63). 

                 No entanto, as categorias exclusão social e pobreza não são sinônimos, ambas envolvem 

outros processos e conjugam-se na relatividade. ―Os que vivem, tanto uma situação como a outra, 

são designados dessa forma em função das representações e normas que definem o bem-estar 



material e o grau de relegação que está em vigor em cada sociedade numa determinada época.‖ 

CASTEL (2006, p.121). Pobreza e exclusão são complementares e se interpenetram. O mesmo 

autor citado levanta algumas hipóteses de algumas razões que fizeram a noção de exclusão se impor 

à noção de pobreza.   

Ela tinha valor de novidade, permitindo relançar um debate que parecia estagnado; 

Permitia superar as noções de privação, miséria, penúria, que evocavam 

rapidamente o sofrimento e o mal-estar dos que estão sujeitos a estas situações; 

Dava conta de forma mais precisa; adapta-se melhor à nova situação; etc. 

 

 

                 De qualquer forma, tanto a definição como as representações de pobreza e exclusão 

foram evoluindo com o tempo. 

               Tomando o exposto, a exclusão social não pode ser entendida somente a partir da pobreza 

(econômica), por exemplo, não se trata somente da privação de recursos econômicos. As pessoas 

são excluídas socialmente por diferentes razões, seja por orientação sexual, seja porque pertença a 

grupos diferentes, por religião, por cor da pele. De certa forma, muitas vezes numa situação de 

exclusão verifica-se uma acentuada privação de recursos materiais e sociais, arrastando para fora ou 

para a periferia da sociedade todas aquelas pessoas que não participam dos valores e das 

representações sociais dominantes. No entanto, a exclusão tem como uma de suas faces a pobreza, 

mas não é tudo, a exclusão é uma das vertentes para se entender a pobreza. ―É possível ser pobre e 

não excluído e, inversamente, nem todos os excluídos são pobres, embora todos os estudos mostrem 

que existe um vasto círculo onde coincidem a pobreza e a exclusão‖ ESTIVILL (2006, p. 120). ―As 

dificuldades que alguns grupos de pessoas enfrentam para ―participar da vida da comunidade‖ 

podem ser cruciais para o estudo de ‗exclusão social‘, afirma SEN (2000, p. 112). Outro ponto 

relevante é que o conceito de exclusão refere-se ao indivíduo e, por se centralizar no indivíduo, as 

dinâmicas coletivas e as relações globais de dominação que estão em ação na nossa sociedade ficam 

de fora da análise, mostrando-se insuficiente, uma vez que o mesmo não abarca em si uma 

discussão mais estrutural. Castel, fazendo uma análise acerca dessa lacuna do conceito de exclusão, 

considera que o desemprego, a precariedade, a relegação e o abandono certamente são vividos por 

indivíduos que podem sofrê-los no isolamento, mas também são experiências coletivas que 

exprimem o destino comum de alguns grupos sociais. 

 
A maior crítica que se pode fazer ao termo exclusão é, sem dúvida, de ter ocultado 

esta dimensão coletiva dos fenômenos de dissociação social, focalizando a atenção 

na infelicidade dos indivíduos que as sofrem. São, no entanto, grupos inteiros que 

sofrem - como as frações da classe operária que eu evocava e cujas qualificações 

são tornadas inválidas pelas transformações atuais do capitalismo. Esses grupos 



têm consciência de que o futuro se constrói sem eles, que eles não têm lugar numa 

mundialização que exarceba a concorrência à escala planetária sob lei única da 

maximização dos lucros CASTEL (2006, p. 72). 

 

                      Nessa medida, a noção de excluídos focada no indivíduo, coloca-os como se estivessem 

separados do social, sendo que para Castel ninguém está separado do social; ―por um lado, porque 

eles são constituídos por um processo social de descoletivização e, por outro, eles formam novos 

grupos sociais que partilham um destino comum‖ CASTEL (2006, p. 76).  Sem dúvida que não 

podemos engessar o problema da exclusão somente aos países periféricos ou regiões como a Faixa 

de Gaza, embora a situação de muitos jovens ali, em busca de emprego remete para parâmetros 

sociais completamente diferentes. Esses jovens conheceram muitas vezes o insucesso escolar, a 

ocupação Israelense sempre oprimindo, vivem numa região conflituosa cujo nome evoca o 

abandono social, vivem cotidiamente o medo, a discriminação.  De qualquer forma, esse fenômeno 

nos últimos tempos, tem atingido países ricos. Não são unicamente indivíduos anônimos, ― eles 

pertecem a grupos sociais em declínio que experimentam a desordem‖ CASTEL ( 2006 ,p.72). A 

exclusão é um processo complexo, ―Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve o 

homem por inteiro e suas relações com os outros‖ SAWAIA (2001, p. 7). O problema é que na 

Faixa de Gaza a exclusão vem ocorrendo em algumas instâncias, como a social, política e 

econômica e surge com a agudização das desigualdades, resultando numa dialética de oposição 

entre aqueles que efetivamente mobilizam os seus recursos no sentido de uma participação social 

―plena‖ e aqueles, que por falta desses mesmos recursos (que ultrapassam a esfera econômica, 

englobando ainda aqueles que derivam do capital cultural e social dos atores sociais) se encontram 

incapacitados para fazer.  

  
A exclusão social está ligada a insatisfação, o mal estar ressentido por todo o ser 

humano que não consegue realizar aquilo que deseja e ambiciona para si próprio e 

para os seus próximos. [...] A exclusão política conduz ao campo dos direitos da 

cidadania, ao seu acesso aos benefícios, e as múltiplas barreiras que lhes opõem. 

[...] A exclusão econômica está baseada na escassez, riqueza/desigualdade na posse 

e uso dos bens produtivos. [...] A dimensão econômica exerce uma função de 

separação. 

 

 

                 Enfim, a exclusão configura-se como um fenômeno multidimensional, como um 

fenômeno social ou um conjunto de fenômenos sociais interligados que contribuem para a produção 

do excluído, que se traduzem em rupturas sucessivas no centro, da política e da sociedade e vão 

afastando os indivíduos em relação aos centros de poder. Sendo assim, coexistem ao nível da 



exclusão fenômenos sociais diferenciados, tais como o desemprego, a desigualdade, a 

descriminação, a pobreza, entre outros. 

 

Figura 8 - Um velho senta-se fora da sua tenda UNRWA fornecidos pela UNRWA na área Ezbet Abed Rabbo do 

norte de Gaza. Sua casa foi destruída na guerra. Crédito: Suhair Karam / IRIN Fonte http: / / 

occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/31/palestinians-in-refugee-camps. 

 

                   Na Faixa de Gaza, pequeno território de 352 km², situado junto ao Mediterrâneo, a 

sudoeste de Israel e na fronteira com o Egito ―vivem quase 1,5 milhão de palestinos.‖ De acordo 

com a figura
42

 abaixo, Gaza tem 4.167 habitantes por quilômetro quadrado. ―Trata-se de uma das 

maiores densidades demográficas do mundo. Oitenta por cento da população
43

 de Gaza depende da 

ajuda internacional para sobreviver‖ HROUB (2008. p. 12). De acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano Palestino
44

, o último censo realizado pelo Escritório Central Palestino de 

Estatísticas (PCBS) 2009/2010 ―estima-se uma população total de palestinos de 3.825.512, dos 

quais 2.385.180 vivem na Cisjordânia, e 1.440.332 vivem na Faixa de Gaza e o número de 

palestinos em Jerusalém é de aproximadamente 363 mil‖. O Índice de Desenvolvimento Humano 

classifica os térritórios ocupados da Palestina num índice de Desenvolvimento Médio. Os quadros 

incluem dados de 175 países membros da ONU, juntamente com Hong Kong, China (RAE) e os 

Territórios Ocupados da Palestina — todos aqueles para os quais se pode calcular o índice de 
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43

POPULAÇÃO – Não agrega coisas, agrega pessoas. Não reduz coisas a dólares, e sim pessoas a entidades sem corpo 

e sem alma que podem ser manipulados como categorias impessoais que procriam, poluem, produzem ou consomem, 

e que, para o bem geral, exigem controle (SACHS 2000 .  p. 255). 
44

The Current Status and Trends of Human Developement. Disponivel em: http://www.google.com.br/#hl=pt-

BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+d

evelopment+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&g

s_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-

1.2l3&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=6985ee60c769cea9&biw=1366&bih=561 Acessado em: 23-07-2010. 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-


desenvolvimento humano (IDH). Todos os países incluídos no IDH são classificados em três 

grupos, segundo a realização em desenvolvimento humano: desenvolvimento humano elevado com 

um IDH igual ou superior a (0,800), desenvolvimento humano médio (IDH entre 0,500 e 0,799) e 

desenvolvimento humano baixo (IDH inferior a 0,500). Nessa medida, segundo dados do IDH de 

2005 da ONU relativos aos anos de 2003, o índice indicado nos Territórios ocupados é de (0,729). 

Figura 9- Comparação de Números de habitantes por km² entre Israel, Cisjordânia e Faixa de gaza 

                Os Gráficos abaixo trazem uma comparação entre os Índices de Desenvolvimento 

Humano dos Territórios Ocupados e Israel. O gráfico 1 revela que o índice de Desenvolvimento 

Humano de Israel está acima do índice de Desenvolvimento Humano dos territórios ocupados. 

Enquanto Israel tem um índice considerado elevado, em torno de 0,915, registrado no censo do ano 

de 2005 relativo ao ano de 2003 e de 0,935, no censo de 2007-2008 relativo ao ano de 2005. Os 

Territórios Ocupados apresentaram um índice mais abaixo, em torno de 0,729  no censo de 2005 e 

de 0,731, índice considerado médio no censo de 2007-2008, apresentando pouco crescimento se 

comparado ao de Israel no mesmo período. No Gráfico 2,  temos a taxa de alfabetização de adultos, 

os índices de Israel no censo relativo ao ano de 2003 é de 96,9 e no censo relativo ao ano de 2005 

de 97,1, enquanto as taxas de alfabetização dos Territórios Ocupados relativos aos censos dos 

mesmo anos analisados ficam abaixo, registrando taxas de 91,9 em 2003 e 92,4 em 2005.  

              No gráfico 3, relativo ao Pib per Capta PPP, a diferença entre Israel e os Territórios 

Ocupados se mostram ainda maiores. No Censo de 2003, referente ao ano de 2005, a renda per 

http://2.bp.blogspot.com/_1IT5RPiUZAA/TSTIThscjLI/AAAAAAAAAnE/tsp_x_r8v8k/s1600/faixa+de+ga


capta israelense teve um registro de 20.003 US$ e no Censo de 2007-2008, referente ao ano de 

2005, uma renda per capta de 25.864 US$. Enquanto isso, os Territórios Ocupados apresentaram, 

no mesmo período, um índice bem aquém do índice israelense: 3.617 US$ em 2003 e, no ano de 

2005, menor ainda, 3.071 US$. 

Valor do índice do Desenvolvimento Humano      Taxa de alfabetização de adultos 

                   

Gráfico 1: Fonte                                                                Gráfico 2: Fonte 

Relatório dos índices de Desenvolvimento Humano 2005, relativo aos anos de 2003  

Disponível http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_HDI.pdf Acessado em 10-07 2011. 

Relatório (IDH) 2007-2008 relativo a 2005. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_PT_indicadores.pdf            

Pib per capta PPP- Territórios Ocupados/ Israel      Índice do PIB TOP/ Israel 

                                                   

Gráfico 3: Fonte                                                                     Gráfico 4- Fonte 

Relatório dos índices de Desenvolvimento Humano 2005, relativo aos anos de 2003  

Disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_HDI.pdf Acessado em 10-07 2011. 

Relatório (IDH) 2007-2008 relativo a 2005. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_PT_indicadores.pdf 
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                  O gráfico 4, mostra que índice do Produto Interno Bruto (PIB) de Israel nos anos de 

2003 ficou em torno de 0,880 e no ano de 2005 em torno de 0,927. Um índice elevado se 

comparado ao PIB dos Territórios Ocupados no mesmo período, que registrou 0,520 em 2003 e 

0,505 em 2005. É interessante perceber que os índices do IDH palestinos referente a 2005, já 

refletem o bloqueio econômico imposto por Israel aos territórios ocupados da Palestina. 

                 Segundo o Relatório do IDH palestino, de 2005 até 2010 o Índice de Desenvolvimento 

Humano deve ser de 0,737. Este índice é compilado usando a expectativa de vida ao nascer (73,3), a 

taxa de alfabetização de adultos (93,8%), combinada com a taxa bruta de matrícula na educação 

(78,3%) e PIB per capita (USD 2243). Estes índices demonstram que os Territórios Ocupados da  

Palestina apresentam uma população crescente e uma economia retraída, pois o PIB real per capita é 

cerca de 30%, abaixo do índice de 1999, enquanto os índices do Desenvolvimento  do Estado de 

Israel se mostram elevado e em crescimento. O quadro geral da economia dos Territórios Ocupados 

da Palestina é de crescimento negativo. Tanto que o  IDH Palestino mostra que a Palestina é 

sustentada por enormes injeções de ajuda externa  para se manter,  

 

em 2008, o apoio orçamental só aumentou quase 80% do seu nível de 2007, e em 

cerca de USD 1,8 bilhões, foi equivalente a cerca de 30% do PIB. Em comparação, 

em 2007, o apoio ao orçamento estimado recorrentes e desenvolvimento somaram 

5% do PIB. Isto, em parte, reflete em primeiro a política deWest Bank, seguida 

pela comunidade internacional na sequência da aquisição do Hamas da Faixa de 

Gaza. 

 

 

                      Mediante essa realidade, podemos inferir que o desenvolvimento humano só pode 

ocorrer quando um nível básico de segurança humana e previsibilidade existe dentro de uma 

sociedade, situação na qual é bem difícil de se alcançar na Faixa de Gaza, que sofre com o bloqueio 

econômico desde 2005. 

 

                      Figura 10- Gaza |após a guerra denominanda chumbo fundido (2007-2008).  

                             Fonte: http://occupiedpalestine.wordpress.com/images 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/images
http://wp.me/p16sn9-61a


                    O Relatório de Desenvolvimento Humano Palestino (2004) observou que é difícil 

aumentar as escolhas humanas, quando a expansão das liberdades individuais e coletivas, a 

igualdade e maiores níveis de justiça social não estão  ocorrendo.  

                 Alguns dados  aqui citados nessa pesquisa divergem entre si, dados palestinos, da ONU, 

e  instituições governamentais aproximam-se uns dos outros mas não coincidem, embora se 

mostrem próximos. Os dados palestinos consideram que ―mais da metade dos habitantes vive 

abaixo da linha da pobreza e ao menos 40% da população ativa não tem emprego‖ (Palestine 

Minstry of information).
45

   

               O relatório da Agência da ONU
46

 também denuncia a pobreza na Faixa de Gaza. A 

Agência de assistência aos refugiados (UNRWA) revela que mais da metade das famílias na Faixa 

de Gaza vive abaixo da linha da pobreza. Segundo a mesma, o índice de desemprego atinge 

principalmente os jovens, em torno de 31%.  O Relatório de Desenvolvimento Humano Palestino 

confirma que ―O desemprego em Gaza subiu de 30,3% em 2005 para quase 35% em 2006, 

enquanto o desemprego na Cisjordânia caiu ligeiramente 20,3-18,6% no mesmo período‖.  

 

Figura 11- Refugiados palestinos. Fonte: Fotos do arquivo do fotógrafo Majdi Fathi. Disponível em: 

www.facebook.com 
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                     A Faixa de Gaza é onde a miséria mais se aproxima à de países africanos. Este território 

tem a densidade demográfica mais alta que a ilha de Manhatan
47

, em Nova Iorque. A economia se 

baseia principalmente na agricultura e indústria de alimentos. Apesar de ter mostrado certo avanço 

desde 1995, a indústria palestina não consegue um crescimento sustentado devido à falta de 

financiamento e das incertezas políticas.  

 

Cerca de 60% das indústrias conta com menos de 4 empregados e apenas 8% têm 

mais que 10. Todas visam ao abastecimento do mercado interno por alimentos e 

tabaco. O desemprego é o maior problema da economia atualmente. Na década de 

80, ficava abaixo de 5%, mas hoje em dia acredita-se, apesar da disparidade dos 

índices divulgados, que esteja próximo de 40% da população economicamente 

ativa (PEA). Este crescimento do desemprego se deu a partir do momento em que 

Israel adotou uma política de fechamento em relação aos palestinos, devido aos 

problemas de segurança.  Problema agravado com a construção do muro que separa 

Israel e a Cisjordânia. (Palestine Ministry of information
48

) 

 

 

                    O Relatório de Desenvolvimento Humano dos Territórios Palestinos Ocupados, 

elaborado por acadêmicos da região e publicado pelo Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento (PNUD)
49

, também afirma que a porcentagem de palestinos abaixo da linha 

nacional de pobreza na Cisjordânia, 

subiu de 19,8% em 2004 para 23,6% em 2007, de acordo com dados do Escritório 

Central de Estatísticas da Palestina apresentados no documento. Na Faixa de Gaza, 

a proporção saltou de 37,2% para 55,7% no mesmo período. A situação é em parte 

aliviada pela ajuda externa: segundo levantamento do Banco Mundial, sem contar a 

assistência internacional, a parcela de pobres sobe para 79,4% em Gaza e 45,7% na 

Cisjordânia.  
 

                       Na tentativa de minimizar a situação, muitos trabalhadores vão todos os dias para Israel, 

onde geralmente têm empregos por salários que nenhum israelense aceitaria. Ocupam os postos de 

lixeiros, varredores, faxineiros e demais empregos de baixa qualificação e baixa remuneração entre 

dois ou um pouco mais de dois dólares por dia. Veja os Gráficos referentes ao índice de pobreza 

humana (IPH) nos Territórios ocupados da Palestina.  
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                 O gráfico 5, referente a Linha de Pobreza Nacional dos Territórios Ocupados, revelam 

que no Censo realizado em 2005, relativo ao ano de 2003,  a pobreza era de 18,7% e teve uma 

aumento considerável, no Censo de 2007-2008, relativo ao ano de 2005, ano em que Israel decretou 

mais um bloqueio econômico a região.  

                 O gráfico 6 revela  uma população abaixo da linha de privação de  rendimento: 1 dólar 

por dia ou 2  dólares por dia. Nos Territórios Ocupados, em 2003, a pobreza era de 13,3% e 

aumentou para 15,1 no ano de 2005.  O gráfico 7 realça índice de pobreza Humana de Israel  que no 

ano de 2003 foi de 11,6% e teve um decréscimo no ano de 2005, apresentando um índice de 10,3% 

em média.  Sendo assim, podemos perceber que nos mesmos períodos citados acima, a pobreza 

aumentou nos territórios ocupados e diminuiu em Israel. 

.         

Gráfico 5                                                                              Gráfico 6 : 

. 

Gráfico 7- Fontes: 

Relatório dos índices de Desenvolvimento Humano 2005, relativo aos anos de 2003  

Disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_HDI.pdf Acessado em 10-07 2011 
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Figrura 12- Foto dos arquivos do fotógrafo Majdi Fathi : Gaza Strip www.facebook.com.  Foto mostra a       

pobreza e a falta de alimentos em casa na Faixa de Gaza.. 

 

                 

                  Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano Palestino
50

, trabalhadores palestinos 

já foram amplamente utilizados em todo Israel. No entanto, após os Acordos de Oslo (1993), Israel 

reduziu drasticamente o número de autorizações de trabalho emitidas para os palestinos da 

Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Entretanto, uma questão a se ressaltar é que muitos empregadores 

judeus estão relutando em dar trabalho a palestinos, em consequência de sua presença irregular 

causada pelos fechamentos de fronteiras, medida de segurança adotada pelo governo israelense 

frente à crescente violência entre ambas as partes, e muitas vezes substituindo esse trabalhador por 

trabalhadores da Romênia e da Tailândia. Essa medida acabou gerando uma situação de penúria 

ainda maior nos territórios palestinos. Segundo definições da ONU
51

, está na linha de pobreza quem 

ganha até dois dólares diários, ou menos. 

 Mais de 56% das famílias palestinas ficaram sem a metade de suas rendas, e 20% 

perderam tudo. São as conseqüências dessa dominação que obriga cerca de 70.000 

                                                           
50

The Current Sstatus and trends of human development Disponivel em: http://www.google.com.br/#hl=pt-

BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+d

evelopment+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&g

s_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-

1.2l3&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=6985ee60c769cea9&biw=1366&bih=561. Acessado em: 23-07-2010. 
51

Disponível:http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=1259&pop=1&pa

ge=0 Acessado em 10-07 2011. 

http://www.facebook.com.br/
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&q=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&oq=human+development+report+2009%2F2010+nos+territ%C3%B3rios+ocupados+da+palestina&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=250349l291674l0l293827l82l81l14l61l75l0l468l1233l3-
http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=1259&pop=1&page=0
http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=1259&pop=1&page=0
http://www.anovademocracia.com.br/index2.php?option=com_content&task=view&id=1259&pop=1&page=0


palestinos da Cisjordânia e 50.000 da Faixa de Gaza a trabalharem diariamente em 

Israel, onde ocupam postos de trabalho desprezados pelos israelenses, e recebem 

metade do salário de um profissional judeu, segundo fontes sindicais palestinas.  

 

                   A situação econômica na Palestina é dramática
52

. Tanto a Faixa de Gaza, quanto a 

Cisjordânia tornaram-se, segundo relatório da ONU
53

, um mercado suplementar para produtos e 

serviços israelenses e fonte de mão-de-obra barata. Segundo Editorial do New York Times 18 de 

outubro de 2003
54

, ―não há salário mínimo na Cisjordânia ou na Faixa de Gaza, nem leis que 

protejam os direitos dos trabalhadores. Na prática, os trabalhadores têm pouca proteção quanto à 

retribuição do patrão‖. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, (OIT) a força total de 

trabalho palestina era, em 1990,  

de 308.000 (200 mil na Cisjordânia e 108 mil na Faixa de Gaza). Desses 

trabalhadores, em torno de 110, 120 mil trabalhavam em Israel antes da Guerra do 

Golfo (1991). A Faixa de Gaza é particularmente dominada por Israel: 

aproximadamente 70% de sua força de trabalho estavam empregadas em Israel 

(30% na Cisjordânia) e mais da metade do PNB de Gaza vinha do trabalho em 

Israel. Enquanto que o total de trabalhadores diários palestinos em Israel era de 116 

mil em 1992, em 1993, esse total caiu para 84 mil, declinando rapidamente depois: 

53 mil em 1994, 29 mil e 500 em 1995. A autorização de trabalho para palestinos 

foi de 35 mil em 1996, mas depois nos anos posteriores subiu mais um pouco 

ficando em torno de 50.000 (OIT).
55

 

 

                       Nessa perspectiva, desde 1996 até os dias de hoje, esse número não mudou muito e 

pode ser até menor, principalmente em função da substituição de mão-de-obra, pela crise financeira 

e pelo fechamento das fronteiras com a Palestina, dificultando a contratação de trabalhadores 

oriundos dessa região. Outro grande problema que vem enfrentando a Faixa de Gaza desde o início 

da segunda intifada no ano de 2000, que tornou o panorama ainda mais insustentável 

economicamente, são as destruições em grande escala da infra-estrutura palestina, de granjas 

agrícolas, de silos para cereais, de sistemas de irrigação, de campos cultivados, bem como do 

desaparecimento de mais ou menos oito mil hectares de terras cultiváveis.  De acordo com 
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informações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, (FAO)
56

, a 

fome e a desnutrição têm alcançado níveis alarmantes devido a essas condições:  

Os relatórios da FAO apontam que 15% da população total é desnutrida. Em 

2007, a UNICEF informou que 7% das crianças nascidas nos (TOP) 

territórios ocupados da palestina estavam abaixo do peso, dos quais 3% são 

severamente desnutridas. Desnutrição crônica e deficiências de 

micronutrientes estão em ascensão. Estima-se que 10,2% das crianças 

menores de cinco anos sofrem de desnutrição crônica: 13% na Faixa de Gaza 

e 8% na Cirsjordânia, com o valor mais elevado na governadoria do Norte de 

Gaza 30% e 14% das crianças são sujeitas a desnutrição aguda. 

 

                Segundo o IDH( índice de desenvolvimento humano) palestino
57

, a Faixa de Gaza tem 

historicamente  uma maior  taxa de mortalidade  infantil do que na Cisjordânia.  O relatório de 

desenvolvimento observou que as taxas de mortalidade em Gaza aumentou de 10% a 15% em 

relação ao seu valor pré-intifada (2000), com aproximadamente 2.500 crianças morrendo por ano ou 

8-9 em uma base diária.  

               Tomando o exposto, a grave situação sócio-econômica em Gaza e na Cisjordânia se 

propaga devido ao bloqueio que Israel vem impondo ao desenvolvimento palestino desde 1967 e 

que se agravou após as intifadas. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, fez um novo alerta 

sobre a crise econômica que atinge a Faixa de Gaza, nos territórios palestinos. Apesar de a 

segurança ter voltado às ruas da região, a pobreza e o desemprego estão aumentando com a carência 

de alimentos. No boletim de noticias do repórter da Rádio ONU, Eduardo Costa assim anuncia:  

 

Segundo o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos, Simon Pluess, uma 

grande parcela da população de Gaza depende da ajuda da Agência de Assistência 

aos Refugiados Palestinos, Unrwa, e do PAM. A ONU está distribuindo mais de 

2,5 mil toneladas de comida. (pobreza e desemprego está aumentando em Gaza diz 

PMA).
58
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                  Contudo, apenas a distribuição de alimentos não resolve o problema que cresce a cada 

dia. A população precisa recobrar a capacidade de produzir e comprar alimentos.  Em 1999, o 

Produto Interno Bruto, PIB
59

, se constitui em um dos principais agregados econômicos que se 

utiliza atualmente para avaliações macroeconômicas com vistas a se dimensionar a capacidade de 

produção de uma determinada economia, quer seja país, estado, região ou município. Ou seja, seu 

conceito expressa o somatório da produção de bens e serviços de uma determinada economia, 

durante um período que, normalmente, é de doze meses. ―Aquela atividade social que consiste em 

adaptar os recursos e as forças da natureza com o fim de criar bens e serviços destinados a 

satisfação das necessidades humanas‖ FIGUEIREDO, (1987, p.13). Nessa perspectiva, o PIB de 

1999 era de, aproximadamente, US$ 4,2 bilhões e a estimativa era de que hoje alcançasse os US$ 

3,2 bilhões. HROUB, (2008, p. 144) salienta, contudo, que já Israel com o respaldo ocidental e uma 

população de 6 milhões de pessoas, 

desfruta de uma economia excelente, com um PIB em 2005, de 121 milhões de 

dólares. Esse valor está muito próximo do total de 128 bilhões de dólares obtidos 

por seus vizinhos árabes, incluindo o Egito, a Síria e a Jordânia, cuja população 

total é de mais de 105 milhões de pessoas. Israel teve um PIB per capita que 

excede 22.000 dólares comparados com os meros 1.100 dólares no caso palestino. 

 

                       A renda per capita, ou seja, o indicador que representa a média de quanto cada 

habitante de uma determinada região ou país contribui para a formação do PIB total e quando se 

divide o valor do PIB total pela população desta região ou país, obtém-se um valor médio per 

capita, diminuiu drasticamente, devido ao altíssimo crescimento populacional, conseqüência da 

estratégia dos líderes palestinos de incentivo à natalidade baseada na premissa de que a maior arma 

do povo palestino contra Israel é o ventre de suas mulheres.  

                Essa é uma estratégia parecida com a que era usada pelas famílias que viviam em áreas 

rurais algum tempo atrás, em muitos lugares do terceito mundo antes desses mesmos filhos serem 

atraídos pelas oportunidades nas grandes cidades. A premissa era a de quanto mais filhos, mais 
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braços para lavoura. No caso da estratégia palestina, quanto mais filhos as mulheres viessem a ter, 

mais braços na luta pela liberdade. Segundo um relatório da Conferência de Comércio e 

Desenvolvimento da ONU, (UNCTAD
60

) a economia palestina vem se tornando cada vez mais 

parecida com a de países em guerra:  

Deterioração da estrutura e sustentado crescimento negativo, capacidade de 

exportação declinante, pressões fiscais como o déficit dos gastos públicos, grande 

dependência externa e extrema pobreza são características da economia da 

Palestina e de países em guerra civil. Ainda segundo o relatório, a economia só 

poderia ter alguma chance de se recuperar se o conflito fosse resolvido de alguma 

maneira. Enquanto isso, a ajuda internacional, que foi de US$ 2 bilhões em 2001-

2002 evitou, de certa forma, que todo o sistema entrasse em colapso (UNCTAD). 

 

                Mesmo recentemente, embora o território ocupado da Palestina registrasse um 

crescimento econômico marginal no ano de 2010, o desemprego manteve-se elevado com a política 

de fechamento da fronteira israelense com a Cisjordânia e o bloqueio na Faixa de Gaza que 

continuam a inibir o potencial do território para a rápida expansão econômica, relataram as Nações 

Unidas. O Centro de informação das Nações Unidas - Rio de Janeiro (UNIC
61

) - salienta que em seu 

relatório anual sobre o auxílio aos palestinos, a Conferência da ONU sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) estima que o produto interno bruto (PIB) do Território aumentou 

6,8% em 2009, mas a taxa de desemprego caiu apenas 1,6%. 

 

A UNCTAD afirma que a economia palestina é ainda retida pela precipitação da 

operação militar israelense em Gaza em 2008 e 2009 e pelos custos da política de 

fechamento de Israel na fronteira com a Cisjordânia e o contínuo bloqueio 

econômico de Gaza. O impasse no desenvolvimento palestino é o setor de bens 

comercializáveis, cuja competitividade é limitada pelo fechamento, utilização de 

moedas estrangeiras (o shekel israelense, o dólar americano e o dinar jordaniano) e 

uma base produtiva desgastada, de acordo com o relatório. (UNIC) 

 

                    Nessa medida, a revitalização do setor de bens comercializáveis e a reconstrução da 

capacidade produtiva são essenciais para o desenvolvimento da economia palestina. Embora o 

apoio de doadores seja vital, a sua eficácia econômica só será suficientemente realizada quando a 

política de fechamento de Israel e o bloqueio de Gaza forem suspensos, como também a 
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reconciliação das duas facções rivais o Fatah e o Hamas como política de fortalecimento da 

Palestina. 

                A UNCTAD auxilia os palestinos na tentativa de minimizar os efeitos do bloqueio 

econômico como também criar mecanismos favoráveis para a construção do Estado Palestino. 

Todavia, as dificuldades que se colocam pelas restrições impostas por Israel impossibilitam um bom 

trabalho na região. A UNIC acrescenta ainda que a Conferência da ONU sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) considera a situação em Gaza muito pior do que na Cisjordânia onde 

o chamado ―túnel econômico‖ e a economia informal expandiram até uma taxa inédita para 

compensar o colapso do setor produtivo. 

 

Apesar das significativas reformas fiscais, o déficit público da Autoridade Nacional 

Palestina (ANP) em uma base de ―compromisso‖ deteriorado em 2,6%, atingiu 1,6 

bilhão de dólares no ano passado. O relatório adverte que enquanto as reformas 

fiscais e uma redução do déficit público podem ser objetivos políticos importantes, 

eles não devem ser realizados de modo que piore os já graves níveis de pobreza, 

nem devem minar a capacidade dos governos locais para oferecer serviços e 

responder às necessidades de seus constituintes. Superar a crise econômica 

palestina, o desemprego generalizado e a profunda pobreza não são possíveis a não 

ser que todas as medidas restritivas israelenses sejam suspensas, afirma o relatório 

da UNCTAD, observando que ―medidas paliativas‖ não relançam o crescimento 

sustentado ou promovem o desenvolvimento, e o apoio dos doadores tem suas 

limitações (UNIC).
62

 

 

                 Nessa perspectiva, as análises da UNCTAD do cenário quantitativo estimam que uma 

injeção de 1,6 bilhão de dólares em ajuda para o investimento público em 2010-2012 sob condições 

do bloqueio contínuo pode aumentar o PIB anual em menos de 1%, em média. 

                 No entanto, o mesmo nível de investimento em um cenário de total suspensão do 

bloqueio de Gaza e uma flexibilização do fechamento das fronteiras com a Cisjordânia pode 

aumentar o PIB anual em 14%, em média, e poderia ajudar a impulsionar a criação de 80 mil 

empregos por ano. Poderia, mas não é o que acontece, pior, Israel fechou as suas fronteiras a 

trabalhadores palestinos agravando a economia palestina. 

                  A Faixa de Gaza é uma região costeira de 45 km de Norte, 6 km ao sul e 10 km de Leste 

a Oeste, desprovida de recursos naturais. SACHS (2000, p. 300), considera que o significado da 

palavra ―resource‖ (recurso, em inglês e também no francês) sugere vida. 
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Sua raiz, no latim, é o verbo surgere, que evoca a imagem de uma fonte brotando 

continuamente do solo. Como uma fonte, um ―re-source‖ brota repentinamente, 

mesmo quando foi utilizado e consumido inúmeras vezes. Dessa forma, 

originalmente o conceito enfatizava o poder de autoregeneração da natureza, 

segundo a qual a terra cobre os seres humanos de dádivas. [...] Com o advento da 

industrialização e do colonialismo, no entanto, ocorreu uma ruptura conceitual, 

―Recursos Naturais‖ passaram a ser aquelas partes da natureza que seriam 

necessárias como matérias-primas para a produção industrial e para o comércio 

colonial. 

                      Assim sendo, a Faixa de Gaza sofre uma escassez crônica de água devido a essa falta de 

recursos naturais em que a região é desprovida e, como vimos, para agravar a situação, tem 

precárias indústrias, uma agricultura arruinada devido aos conflitos e um alto índice de desemprego. 

A situação econômica e humana agravou-se ainda mais a partir de 2005.  De 2002 a 2005, 

Relatórios de Desenvolvimento Humano Árabe
63

 ―notaram que a ocupação israelense é um dos 

obstáculos mais significativos para o desenvolvimento humano‖. O progresso, em termos de 

desenvolvimento humano dos palestinos que vivem sob a ocupação prolongada, embora não seja 

impossível, é extremamante difícil. 

 

                               

Figura 13 - A luta diária pela busca de  água potável. A água na região da palestina é 

racionada.Fonte: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/12/19/gaza-no-water-sewage/ 

                            

                    
                  Embora 8.000 colonos judeus residentes na Faixa de Gaza tenham sido retirados da 

região em cumprimento de um dos vários acordos entre as partes em 2005, em represália por ter que 

efetuar a evacuação dos judeus, o governo israelense submeteu o território a um férreo bloqueio, 
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inclusive marítimo; os colonos judeus foram retirados da região. Contudo, Israel manteve o controle 

do espaço aéreo, das águas territoriais, do tráfego de mercadorias e do movimento da população. O 

bloqueio de Gaza e os controles do seu espaço aéreo e marítimo significam controle total do que 

pode e do que não pode entrar no território. Ao que parece, esse tem sido o método do Estado de 

Israel para punir coletivamente os aproximadamente 1.5 milhões de palestinos que vivem na Faixa 

de Gaza. Desde 2005, quando Israel "desocupou" militarmente a região, Gaza está cercada por 

todos os lados e o governo de Israel controla tudo o que entra e sai inclusive o direito dos seus 

moradores deixarem e voltarem ao território.   

                  . 

                                        

Figura14 - Terminal de Rafaf. Fronteira do Egito Rafah com Gaza Strip. Fonte: 
http://occupiedpalestine.wordpress.com/category/checkpoint-2/ 

 

                  O único ponto de acesso a Gaza que escapa ao controle israelense é o terminal de Rafah, 

na fronteira com o Egito, mas o governo egípcio o mantém na maior parte do tempo fechado,     

embora recentemente esse terminal tenha sido reaberto.     

                     Durante várias décadas, esses 8.000 colonos israelenses viveram ali em 21 colônias, sob 

a proteção do Exército hebreu, antes da retirada unilateral ocorrida no segundo semestre de 2005. 

Esse primeiro bloqueio econômico marca o início do martírio da população palestina de Gaza. 

 

Esse cerco é ilegal, sendo reprovado até pelo Conselho de Segurança da ONU, na 

resolução 1860, que o reconhece como um cerco que pune coletivamente os 

moradores de Gaza. A resolução exige o desimpedimento das provisões e a 

distribuição de assistência humanitária em todo o território de Gaza, incluindo 

comida, combustível e tratamento médico
64

. 
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                    O recuo da economia comercial e a deterioração generalizada das condições de vida 

atingiram um nível que já não se consegue mais retomar as condições mínimas, fornecimento de 

bens coletivos, segurança, moradia, saúde, e educação. Israel fechou todas as passagens comerciais 

que dão acesso levam a região. Para se ter uma ideia da extensão e da gravidade da situação na 

região, o jornal online Palestine News Network
65

 em uma matéria intitulada Lying About The Gaza 

Flotilla Disaster do dia 04-06-10 /15.30 ressalta sobre a situação de pobreza e de más condições da 

população de Gaza frente ao bloqueio: 

8 em cada 10 habitantes de Gaza dependem da ajuda estrangeira para sobreviver. O 

Programa Mundial de Alimentos diz que Gaza requer um mínimo de 400 

caminhões por dia para atender as necessidades nutricionais básicas - ainda uma 

média de apenas 171 caminhões no valor de suprimentos Gaza entra a cada 

semana. Roupas que foram deixadas no porto de Ashdod há mais de um ano foram 

liberadas para Gaza, mas chegou coberta com mofo e bolor, inutilizável. 95% de 

água de Gaza não atendem aos padrões da Organização Mundial da Saúde 

deixando milhares de recém-nascidos em risco de envenenamento.Anemia para 

crianças com idade inferior a 5 anos. 0,75 milhões de litros de esgotos não tratados 

são bombeadas para o Mar Mediterrâneo todos os dias , porque partes de tubulação 

e de reposição não são permitidas. 

 

 

                  Nesse sentido, a política de retaliação a Faixa de Gaza, mais precisamente ao Hamas, 

proibiu marcadamente entrada de materiais de construção, remédios, alimentos e outros produtos 

essenciais a sobrevivência, o que tem tornado a vida dos palestinos cada dia mais difícil, além de 

gerar uma economia de túneis, estimulando o contrabando, expondo ainda mais, a vida de muitos ao 

perigo.  
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Figura 15- Um trabalhador em ação em túneis clandestinos, expondo a sua vida em perigo por 

necessidades básicas ou qualquer coisa que é proibida de entrar em Gaza. Durante este trabalho, muitos 

são mortos. Fonte: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/26/occupation-part- iii  
 

          

                 Este é um cenário freqüente em Gaza, um trabalhador, um pai de família arrisca sua vida 

em túneis clandestinos, para tentar prover seu lar de produtos de necessidades básicas, mas que não 

chegam à população via caminhos convencionais. 

           Edward Said acrescenta, que  

 

O confinamento fantasticamente cruel de 1,5 milhões de pessoas, apertadas como 

sardinhas humanas na Faixa de Gaza, além dos quase 2 milhões residentes 

palestinos da Cisjordânia, não tem paralelos nos anais do apartheid ou do 

colonialismo.[...] Todas as entradas e saídas são controladas por Israel (Gaza está 

completamente cercada de arame farpado).[...] Dividida em aproximadamente 

sessenta e três cantões não contíguos, completamente cercada e sitiada por tropas 

israelenses, pontuada por cento e quarenta assentamentos (muitos deles construídos 

na época do governo Barak), com uma rede de estradas própria, de acesso proibido 

aos ―não-judeus‖, como são chamados os árabes, juntamente com outros epítetos 

depreciativos, como ladrões, cobras, baratas e gafanhotos. Os palestinos sob 

ocupação, agora, foram reduzidos a 60 por cento de desemprego e uma taxa de 

pobreza de 50 por cento. Metade das pessoas de Gaza e da Cisjordânia vive com 

menos de 2 dólares por dia  SAID (2003, p. 125). 

 

 

                    Mediante tal realidade, essas pessoas estão privadas de quase tudo, não podem viajar de 

um lugar para outro, são obrigados a esperar em longas filas em postos de controle israelenses, que 

detêm e humilham os idosos, os doentes, os estudantes e os religiosos desde que sejam palestinos. 



Tudo isso, na tentativa de minar as estruturas do grupo Hamas responsável por quase toda a ajuda 

social a Faixa de Gaza tais como construção e manutenção das escolas, mesquitas, hospitais, 

assistência às viúvas. 

 

Figura 16 - A dificuldade e a humilhação do povo palestino nos Checkpoints, espalhados pelo território e 

controlado pelo exército de Israel.  

fonte: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/28/checkpoints/ 

                                      

                    SAID (2003, p. 125) salienta ainda que ―cento e cinqüenta mil de suas oliveiras e árvores 

cítricas foram arrancadas como punição; duas mil de suas casas demolidas, muitos hectares de 

terras foram destruídos ou expropriados para servirem de assentamentos militar.‖ Do ponto de vista 

simbólico, foi o grande aviltamento da história palestina: a destruição dos olivais, particularmente 

dos campos de oliva que ficam em torno da cidade de Belém, porque nenhuma planta ou cultura 

representa melhor ou mais profundamente a tradição milenar árabe-palestina do que os olivais, que 

ainda seguem sendo destruídos. É uma brutalidade cultural que afeta o próprio acervo histórico da 

humanidade em seu conjunto.  

                 O bloqueio econômico acentua o isolamento e a estigmatização, levando principalmente 

a Faixa de Gaza a uma pobreza crescente apesar dos esforços do Hamas responsável por empregar 

em suas instituições uma boa parcela da população local segundo relatório do PNUD
66

. ―Muitos 

palestinos recebem ajuda alimentar suficiente para se sustentar (isto é, seu direito à alimentação é 

cumprido), mas como eles são incapazes (em razão de obstáculos econômicos) de ganhar dinheiro 
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suficiente para se alimentar, continuam em estado de dependência‖, analisa o relatório. Assim 

sendo, não se trata de uma pobreza provocada por insuficiência, mas por perda de autonomia.  

Food Security Levels, 2008676 

Nível de segurança alimentar 2008 

                                 

Gráfico 8 Fonte: THE CURRENT STATUS AND TRENDS OF HUMAN DEVELOPMENT. Disponivel em: 

http://www.google.com.br/#hl=pt- Acessado em: 23-07-2010. 

 

 

                     Segundo relatório de Desenvolvimento Humano Palestino do ano de 2008 demonstrado 

no Gráfico, a insegurança alimentar ficou em torno de 38% e está incorporada na vida econômica 

resultante das políticas de ocupação, do bloqueio israelense a Gaza, e das sanções de alguns países 

doadores.  A vulnerabilidade alimentar, por sua vez, registrou cerca de 14%, uma margem de 

alimentação segura em torno de 12% e alimentação segura 36%. Isso demonstra que o acesso a 

alimentação nos Territórios Ocupados tem se tornando difícil. Os Palestinos estão comendo menos 

para poder alimentar seus filhos. Human Development Report 2009/10 occupied Palestinian 

territory
68

.  Nesse sentido, dentro dos territórios ocupados palestinos, metade da população 
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diminuiu os seus gastos em alimentação, enquanto 89% reduziram a quantidade dos alimentos 

comprados e quase todos diminuíram o consumo de frutas e vegetais. 

 

 1.5–Exposições sobre a pobreza 

 

                 A definição do conceito torna-se importante nos estudos de pobreza por permitir uma 

visão mais clara do objeto em tela. A conceituação de pobreza é algo complexo. Para ESTIVILL 

(2006, p. 104-105) o termo pobreza deriva de pobre, que,  

 

como nas outras línguas latinas, encontra a sua origem no adjetivo pauper-eris. 

Através dos 1044 documentos do Arquivo Histórico da Real Academia espanhola, 

foram estudadas as diferentes funções e acepções dessa palavra. Em 37% dos casos 

é lhe atribuída uma função substantiva que identifica aquelas pessoas que carecem 

de bens materiais. Em 13% dos casos, o substantivo ‗pobre‘ é utilizado como 

oposição a rico e em 4% dos casos as palavras são associadas no plural ―ricos e 

pobres‖. 

 

 

                  De qualquer modo, o substantico ―pobre‖ atinge de fato todos aqueles que não são ricos 

quando o termo é tomado de forma isolada afirma ESTIVILL (2006).  Alguns historiadores como 

R. CASTEL (1995) já demonstraram que a conceituação de pobreza é antiga e vem desde a Idade 

Média. Segundo o mesmo autor acima citado, ―Convém lembrar ainda que no século XIX o 

pauperismo é considerado como o resultado do insucesso das relações que os sujeitos estabelecem 

na luta pela sobrevivência‖ ESTIVILL (2006, p. 106).  

                  A pobreza também pode ser analisada em termos relativos ou absolutos ou levando em 

conta algum ―juízo de valor.‖ Contudo, não se pode estabelecer uma linha de pobreza e aplicá-la a 

todos da mesma forma, sem levar em conta as características e circunstâncias pessoais ou locais.  

                Certos fatores geográficos, biológicos e sociais multiplicam ou amortizam o impacto 

exercido pelos ganhos sobre cada indivíduo. Ser pobre é ter um nível de rendimento insuficiente 

para desenvolver determinadas funções básicas, levando em conta as circunstâncias e requisitos 

sociais que o cerca, sem esquecer a interconexão de muitos fatores.  

                     ESTIVILL (2006 p. 105) falando acerca do conceito de pobreza evidencia que a palavra 

pobre expressa três tipos de ausência que podem ser:  
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   ter pouco, valer pouco, ter pouca sorte. Como também podem ser estrutural, 

quando a pessoa se encontra numa situação relacionada a ‗ser pobre‘; 

circunstancial, momentâneo, estar pobre por algum motivo; excludente, ―não ser 

rico‖, ou mesmo estar fora dos meios que possibilitam alcançar riqueza; voluntária, 

ou seja, ‗escolher ser pobre‘; ou fingida, ‗se faz de  pobre‘. 

 

   

                  Os pobres, muitas vezes não dispõem de condições adequadas de alimentação, abrigo, 

educação e saúde, o que os impedem muitas vezes, de levar uma vida digna. Além disso, são 

extremamente vulneráveis a doenças, crises econômicas e catástrofes naturais e dominação. 

Frequentemente, não são bem tratados por instituições do Estado e da sociedade e não podem 

influenciar as decisões que afetam sua vida. Essas são as diversas dimensões da pobreza.  

RAHNEMA (2000, p. 229), ressalta que a variedade de caos que faculta a uma pessoa ser 

chamada de pobre, nas várias culturas e linguagens, é tão fantástica que tudo e todos sob o sol 

podem ser rotulados de pobres, ―de uma maneira ou de outra, a lista poderia incluir não apenas os 

fracos, os esfaimados, os doentes, os sem-teto, os sem-terra, os aleijados e os mendigos; não 

apenas os loucos, os prisioneiros, os escravizados, os fugitivos, os exilados, [...] mas também 

todos os perdedores do mundo‖.  

                  Contudo, para os que vivem na pobreza, parece impossível escapar dessa situação. No 

entanto, a pobreza pode ser entendida como uma situação ou forma de vida que surge como produto 

da impossibilidade de acesso ou carência
69

de recursos para satisfazer as necessidades físicas e 

psíquicas humanas básicas. José de Souza Martins (2000) citado por Nilton Bueno Fisher (2006, 

p.168), assim conceitua pobreza: 

 
[...] as múltiplas misérias que o fazem (o homem) pobre de tudo: de condições 

adequadas de vida, de tempo para si e para os seus, de liberdade, de imaginação, de 

prazer no trabalho, [...] de compreensão da atividade de seu lugar na construção 

social da realidade. Uma vida em que, além do mais, tudo parece falso e 

falsificado, inclusive a esperança, porque só o fastio e o medo parecem autênticos. 

 

                 Quando deparamos com situações como essas que incidem em um desgaste do nível e 

qualidade de vida das pessoas, tais como alimentação, a moradia, a educação, a assistência sanitária 

ou até mesmo acesso a água potável ou mesmo a falta de meios para poder acender a tais recursos, o 

resultado deságua num processo de segregação social. Majid Rahnema, em sua análise, ressalta que 
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CARÊNCIA - Foi somente depois da expansão da economia mercantil e dos processos de urbanização,  levando ao 

empobrecimento massivo e por certo da monetização da sociedade, que os pobres passaram a ser definidos como 

carentes daquilo que os ricos podiam ter em termos de dinheiro e posses  RAHNEMA (2000. p. 230). 



―a pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação de capacidades; a abordagem 

concentra-se em privações que são intrinsecamente importantes em contraste com a renda baixa, 

que é importante apenas instrumentalmente‖ RAHNEMA (2000. p. 109).  

                 A privação das capacidades básicas para o autor é entendida como a falta de condições 

para se evitar privações como a fome, subnutrição, liberdades associadas à participação política e 

liberdade de expressão. Conciliando com o mesmo pensamento, Amartya Sen (2000) considera que 

a pobreza pode ser definida como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo e não 

apenas como uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido.  

 

Embora seja importante distinguir conceitualmente a noção de pobreza como 

inadequação de capacidade da noção de pobreza como baixo nível de renda, essas 

duas perspectivas não podem deixar de ser vinculadas, uma vez que a renda é um 

meio importantíssimo de obter capacidades. E, com maiores capacidades para viver 

sua vida, tenderiam, em geral, a aumentar o potencial de uma pessoa para ser mais 

produtiva e auferir renda mais elevada, também esperaríamos uma relação na qual 

um aumento de capacidade conduzisse a um poder maior de auferir renda SEN 

(2000, p. 112). 

 

                    ―Capacidade‖ se refere às condições mínimas para se obter algo, como também acesso ao 

mínimo necessário a sobrevivência. É, portanto, poder participar e poder escolher o modo como se 

quer viver. Para o autor, o aumento das capacidades caminha junto com o poder de auferir renda. O 

aumento das capacidades ameniza as privações. 

                  O autor P. Townsend (1975-1993) discorda de Amartya Sen (2000), que defende que o 

pobre não é aquele que tem menos que os outros, mas sim aquele que não dispõe do mínimo de 

meios para viver, ou seja, está privado das suas capacidades básicas. Nas análises de Townsend 

sobre pobreza, ele argumenta que esta posição adotada por SEN (2000) tende a subestimar a 

importância das necessidades não alimentares. Não só nos países ricos, mas também nos países 

pobres. 

                  Contudo, SEN (2000) considera que a privação de capacidades elementares pode 

refletir-se em morte prematura, subnutrição considerável (especialmente de crianças), morbidez 

persistente, analfabetismo e outras deficiências. Essa definição não despreza o fato de a pobreza 

também ser caracterizada como uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido, pois uma renda 

baixa pode ser a razão primeira da privação de capacidades de uma pessoa. 

                 De qualquer modo, as crises e a falta de oportunidades de toda natureza, desde os anos 

70, vão lançar muitos na miséria, inclusive nos países mais ricos. No que tange a Faixa de Gaza, 

não podemos ver toda a sua problemática somente pelo prisma de ter ou não condição de vida 



(renda), mas também a todos os outros aspectos que possibilitaram ao sujeito melhor qualidade de 

vida, incluindo saúde, educação, lazer, liberdade. SEN (2000) enfatiza que é importante ter em 

mente que a redução da pobreza olhando apenas a renda não pode ser o único objetivo de políticas 

de combate a esse mal. É perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação de 

renda e a partir daí justificar investimentos em educação e serviços de saúde, com o argumento de 

que são bons meios para a redução da pobreza. Isso seria confundir os fins com os meios.  

                  Para GUY PAJOIT (2006, p.91-92), ―definir ‗pobre‘ em termos de renda é uma 

evidência. [...] Isso permite indentificar as pessoas que precisam de ajuda social, mas isso não diz 

nada de importante sobre a pobreza, nem sobre suas causas nem sobre os seus efeitos.‖ A pobreza 

deve ser entendida como a privação da vida que as pessoas realmente podem levar e das liberdades 

que elas realmente têm. A expansão das capacidades humanas enquadra-se justamente nesse ponto.  

Como dito, não se pode esquecer que o aumento das capacidades humanas tende a caminhar junto 

com a expansão das produtividades e do poder de auferir renda. Um aumento de capacidades ajuda 

direta e indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as privações humanas mais raras e 

menos crônicas. As relações instrumentais, por mais importantes que sejam não podem substituir a 

necessidade de uma compreensão básica da natureza e das características da pobreza.  

                  De acordo com SEN (2000), a pobreza é uma das formas de privação da liberdade 

humana. Como a liberdade humana é identificada por ele como o principal objetivo e meio do 

desenvolvimento, ela deve integrar-se às atividades econômicas, sociais e políticas, concentrando-se 

especificamente nos papéis e nas inter-relações entre algumas liberdades julgadas instrumentais e 

fundamentais, por isso, substantivas. 

. 

 

                     SEN destaca que na elaboração de práticas políticas alguns fatores deveriam ser levados 

em conta como, por exemplo, 

 

O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o 

entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação, desviando a atenção 

principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção 

exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e 

correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses fins SEN, (2000, 

p. 112). 

 

 

                  Nesse sentido, pobreza seria a que se refere à privação das capacidades básicas, aquela 

que implica o não acesso ao mínimo necessário à sobrevivência.  Em uma entrevista intitulada 

―Reflexões sobre a Pobreza‖ ao CIEPC Boletins, Majid Rahnema esclarece que Pobreza seria 



 
Um conjunto de ‗lacunas‘ incluindo ausência de coisas necessárias para uma vida 

humana digna e para satisfazer as necessidades básicas de alimento, abrigo, saúde 

etc. No entanto, como afirma o próprio autor, o problema com essa perspectiva é 

que as ‗lacunas‘ ou necessidades não podem ser definidas universalmente, porque 

depende de como as diferentes pessoas ou grupos de definem esses termos e 

também depende da maneira pela qual essas necessidades são preenchidas em cada 

caso particular RAHNEMA ( 2006). 

 

                        

                             Figura 17- Família palestina de kamal awaja de 55 anos, cuja  casa foi destruída durante a ofensiva de 

Israel na Faixa de Gaza. Fonte: Foto do arquivo do fotógrafo Majdi Fathi: Faixa de Gaza, disponível em 

www.facebook.com 

 

                      Em outras palavras, as necessidades que você tem em sua vida e como elas são 

cumpridas dependem de como a pobreza e a riqueza são definidas por diferentes pessoas. ―Os 

idiomas do mundo competem entre si pelo número de palavras que caracterizam as situações e 

condições associadas às diferentes conceituações de pobreza‖ RAHNEMA (2000. p. 229). Para 

GUY BANJOIT (2006, p.92), ―os sociólogos ‗fotografaram‘ a pobreza a partir de diferentes pontos 

de vista que, evidentemente não são compatíveis entre si, mesmo que cada um deles dê prioridade a 

um aspecto diferente da realidade.‖ E acrescenta exemplos: ―O pobre como marginal: ele é pobre 

porque está mal socializado. [...] O pobre como explorado: é pobre porque é explorado pela classe 

dominante. [...] O pobre como dependente: porque não tem autonomia. [...] O pobre é desafiliado: 

porque está isolado‖ GUY BANJOIT (2006, p.92). 

http://www.facebook.com/


                  Historicamente, houve centenas de significados para diferentes formas de insegurança, 

pobreza e privação. Nem sempre a pobreza foi vista ou entendida como o contrário de riqueza, 

embora na maioria dos contextos a pobreza é encarada como algo negativo. Em um âmbito 

espiritual, a pobreza voluntária pode ser considerada uma virtude por implicar a renúncia aos bens 

materiais.  Mahid Rahnema falando acerca da questão, afirma que na Europa do século IX, por 

exemplo, 

Apareceu no cenário social uma nova categoria de pobres - os pobres voluntários 

que escolheram compartilhar a vida dos destituídos e dos desabrigados. Para esses, 

viver pobremente era um sinal de elevação humana em vez de degradação. O 

respeito e a admiração pelos pobres voluntários sempre existiram, naturalmente, 

nas culturas orientais RAHNEMA (2000. p. 230). 

 

 

                           Nessa medida, até a Idade Média não havia preocupações de peso em relação à 

pobreza, a qual era entendida como algo natural, ou eram pobres ―involuntários‖ uma vez que nada 

podiam fazer pela sua condição de carência, ou pobres voluntários como mencionado acima. 

Podemos dizer que por milhares de anos, cada indivíduo era pobre de alguma maneira e rica de 

outro. Com o advento da era Industrial, deu lugar uma nova forma de pobreza, pois a ascensão das 

cidades e do comércio veio carregada de transformações econômicas e sociais, período que Majid 

Rahnema chama de ―modernização.‖ Nesse sentido, essa variedade de pobreza é nova, na medida 

em que ela representa uma corrida sem fim entre o pessoal, socialmente criada e as dificuldades que 

o indivíduo enfrenta para encontrar os meio materiais para satisfazer essas necessidades. Isso 

acontece em uma realidade na qual os meios de subsistência estão se tornando mais difíceis de 

encontrar, principalmente para a maioria das pessoas cuja principal fonte de renda é a venda de sua 

força de trabalho. O mesmo autor considera que a ―pobreza global é uma construção inteiramente 

nova e moderna. A matéria-prima usada na construção foi essencialmente a economização da vida e 

a integração forçada das sociedades autóctones na economia mundial.‖ RAHNEMA, (2000. p. 233).  

                Para ESTIVILL, (2006, p.105), começam a despontar novos fenômenos que exigem 

novos conceitos para identificá-los. Como, por exemplo, ―o termo ‗Marginal’ designa pessoas em 

um processo de ‗marginalização.’ Seriam pessoas que devido à pobreza na qual estariam 

submetidas se caracterizariam por estarem afastadas do centro, empurradas para a periferia, 

rejeitadas.‖ Mas para todos os efeitos, o conceito de pobreza, mesmo hoje, continua sendo a ideia de 

falta, carência ou deficiência, ou seja, pobreza como um problema social em que os pobres perdem 

a fundação ou ―suporte‖ para a sua maneira particular de viver e de partilhar que lhes permite criar 



uma forma em como lidar com a necessidade. Enfim, Majid Rahnema assim se expressa sobre o que 

ele considera efetivamente pobreza.  

 

Usando um conceito desenvolvido por Spinoza, a pobreza representa a perda da 

potentia, a capacidade de agir inerente a todos os seres vivos. É a capacidade inata 

de cada ser humano de preservar a essência humana única. Quando essa essência é 

atacada ou ferida, ou mesmo destruída por vários motivos, que priva os pobres de 

todas as formas internas que teve de superar as dificuldades que ameaçam suas 

vidas. Eles ficam à deriva, sem teto, em um mar hostil, tendo perdido a capacidade 

de nadar. Assim, eles tornam-se dependentes para qualquer ajuda que os outros 

jogá-los.  Seu problema é completamente diferente das dos pobres que, mesmo em 

circunstâncias mais trágicas, ainda têm os seus potentia, uma vez que continua a 

viver em boas condições RAHNEMA (2006). 

 

                  Majid Rahnema enfatiza aquilo que ele afirma serem as quatro dimensões de pobreza por 

ele detectada, e dentre estas quatro dimensões ressalta-se a das materialidades, visto que para o 

pensador,  

Estas faltas ou deficiências, ou privações são ou do tipo não-material e existencial, 

ou de natureza material. [...] Quanto aos fatores materiais, estes podem incluir 

discriminação, desigualdade política, ou outras formas de opressão e dominação, 

ausência de direito, inacessibilidade ao mínimo de itens fundamentais necessários 

para a sobrevivência econômica ou biológica, definidos pela cultura em que se 

vive; bem como todas as outras formas de privação, destituição, fome, desabrigo, 

enfermidade, exclusão das possibilidades educacionais, etc RAHNEMA (2000. p. 

231). 

 

                      Nessa medida e tomando o exposto, a comissão internacional da cruz vermelha mostrou 

que mais da metade dos quase 1,5 milhões de palestinos vivem hoje em condições de pobreza de 

miséria e desespero. Sustentado nos argumentos do autor Majid Rahnema (2000) e Amartya Sen 

(2000) e outros citados nesse texto, podemos então concluir que o panorama da Faixa de Gaza é  

verdadeiramente de deteriorização, dependência externa e pobreza, tanto relativa
70

, quanto 

absoluta
71

 uma vez que a privação de renda pode resultar na privação absoluta de capacidades.  
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Pobreza relativa - quando não se tem o nível de rendimento necessário para satisfazer todas ou parte das necessidades 

básicas. Disponível em: http://pt.wikilingue.com/es/FAIXA_DE_GAZA 
71

Pobreza absoluta - quando certos estándares mínimos de vida tais como nutrição, saúde e moradia, não podem ser 

atingidos. Disponível em: http://pt.wikilingue.com/es/FAIXA_DE_GAZA 

http://pt.wikilingue.com/es/FAIXA_DE_GAZA


 

Figura 18- Difícil vida de quem perdeu suas casas em Gaza. Fonte: Foto do arquivo do fotógrafo Majdi 

Fathi de Gaza, disponível em:  www.facebook.com. 

 

                   

                  A percepção da pobreza como conceito relativo é uma abordagem de cunho 

macroeconômico, assim como o conceito de pobreza absoluta. A pobreza relativa ocorre quando um 

indivíduo ou uma família tem o mínimo necessário para subsistirem, mas não possuem os meios 

necessários para viver de acordo com a área onde estão inseridos. ESTIVILL (2006, p.106) citando 

S Milano (1988) ―considera pobreza absoluta, um nível mínimo de vida, semelhante em qualquer 

país e em qualquer época‖. O procedimento de basear a pobreza reside na noção de necessidades 

básicas, tais como: rendimentos, bens de capital, benefícios em espécie associados ao trabalho etc. 

―Esse é o procedimento seguido desde 1965 e que serve para identificar o valor mínimo do 

rendimento (indexado ao valor da inflação) abaixo do qual se é considerado pobre‖ ESTIVILL 

(2006, p.106).  Enquanto a pobreza relativa remete para a análise da pobreza face aos padrões 

sociais em geral, a pobreza absoluta se refere às condições mínimas de sobrevivência caracterizada 

por uma grave privação de necessidades humanas básicas e isto depende não só do rendimento, mas 

também do acesso aos serviços. A pobreza relativa se baseia na confrontação com a realidade da 

sociedade em que o homem vive. A pobreza absoluta é definível em termos quase idênticos em 

qualquer lugar do mundo; a pobreza relativa é diferente de lugar para lugar, devido à maneira de 

viver num determinado lugar. Na abordagem do autor ROMÃO (2000, p. 108), a posição relativa da 

pessoa determina se ela deve ser considerada pobre ou não-pobre, 

http://www.facebook.com/


 
 [...] Parte, portanto, de uma base normativa que se refere ao estilo de vida 

predominante na sociedade. Sob esse aspecto, é um conceito dinâmico, já que as 

necessidades mudam historicamente. E, talvez mais importante, o seu conteúdo 

conceitual é específico de cada sociedade, posto que em cada qual subsistem 

situações econômicas, políticas e sociais bastante distintas. 

 

                     Nessa medida, a pobreza relativa é explicitada segundo o padrão de vida vigente na 

sociedade que define como pobres as pessoas situadas na camada inferior da distribuição de renda, 

quando comparadas àquelas melhor posicionadas.  

                 Para o estabelecimento dos limites de pobreza, utilizam-se diferentes enfoques, quer 

sejam o biológico, o das necessidades básicas ou o dos salários mínimos. ROMÃO (2000, p. 108) 

considera pobres aqueles que tenham renda mínima inferior aos patamares considerados mínimos 

para a sobrevivência. 

 

O simples fato de que a conceituação da pobreza em termos absolutos fazer 

menção explícita a níveis mínimos aceitáveis de satisfação de necessidades básicas 

envolve o reconhecimento de que entre os membros da sociedade existem alguns 

que não estão preenchendo os requisitos estabelecidos, o que requer um desenho de 

políticas de superação da pobreza para essas pessoas. 

 

 

                     O enfoque biológico define a linha de pobreza a partir dos requisitos nutricionais 

mínimos da dieta alimentar. Por básicas entendem-se necessidades como alimentação, moradia, 

vestuário e serviços essenciais: água potável, saneamento, transporte público, serviços médicos e 

escolas e etc.  

                Mediante explicação, a partir das diferentes abordagens sobre o conceito por diversos 

autores aqui citados e como declara o autor Amartya Sen, as principais caracterizações de pobreza 

enfatizadas se encaixam na atual situação de parte da população da Faixa de Gaza desde o primeiro 

bloqueio imposto por Israel (2005) à região. Nesse sentido, Amartya Sen (2000) acrescenta e 

enfatiza que é perigoso ver a pobreza pela perspectiva limitada da privação de renda somente, pois 

seria confundir os fins com os meios. 

 

1.6 Considerações sobre “Desenvolvimento” na Faixa de Gaza 

                  

                 A política de retaliação à Faixa de Gaza ainda acarreta outro grande problema: 

interrompe o processo de ―desenvolvimento‖ ao destruir os postos de trabalho e o setor privado. 



Como explicado anteriormente, a redução da empregabilidade e a produtividade arruinada por 

frequentes conflitos levou a um colapso do mercado. Entretanto, o mesmo problema que ocorre com 

o conceito de pobreza para se definir a situação do povo palestino e da Faixa de Gaza, também 

ocorre com o conceito de ―Desenvolvimento‖. 

O desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação semântica incrivelmente 

poderosa. Não há nenhum outro conceito no pensamento moderno que tenha 

influência comparável sobre a maneira de pensar e o comportamento humano. Ao 

mesmo tempo, poucas palavras são tão eficazes, tão frágeis e tão incapazes de dar 

substância e significado ao pensamento e ao comportamento SACHS (2000. p. 61). 

 

                       O conceito de ―desenvolvimento‖ não é simples, é preciso algumas análises para a sua 

melhor compreensão, embora até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial (1918-1945) já existiam 

discussões pertinentes a cerca do assunto. Mas foi somente após a Segunda Guerra Mundial que 

vários órgãos foram criados como: Fundo Monetário Internacional (FMI); Organizações das Nações 

Unidas (ONU); Banco Mundial e o Banco internacional de Reconstrução do Desenvolvimento 

(BIRD).  Nessa medida, o ―desenvolvimento‖ a partir dessa época ultrapassa os limites dos padrões 

do crescimento econômico por si só. Devido a vários fatores como a pobreza, fome, exclusão social, 

desemprego, o termo ―desenvolvimento‖ acabou privilegiando também as questões ligadas ao bem 

estar social.  

A criação do Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Social (UNRISD), em 1963, foi por si mesma, uma ilustração das preocupações 

vigentes na época. Outra resolução da ECOSOC, em 1966, reconhecia a 

interdependência dos fatores econômicos e sociais e a necessidade de equilibrar o 

planejamento econômico com o social ESTEVA (2000, p.69). 

 

                 Embora o mesmo autor ressalte que foi uma mudança gradual, o caminho para o 

desenvolvimento ainda passava pelo econômico. Só mais tarde, o desenvolvimento social foi aceito, 

em partes, como precondição para o crescimento econômico.            

                Contudo, atrelado ao conceito de ―desenvolvimento,‖ acabou surgindo o conceito de 

―subdesenvolvimento‖. Na época da Segunda Guerra mundial, os Estados Unidos da América já 

eram uma grande potência e desejavam uma posição reconhecida no mundo. Segundo ESTEVA 

(2000, p.59-60), em 20 de Janeiro de 1949, tomava posse o Presidente Truman. Em seu discurso de 

posse, ele anuncia uma nova era para o mundo. A era do desenvolvimento. 

 

É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos 

avanços científicos e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e 



para o progresso das áreas subdesenvolvidas. O antigo imperialismo - a exploração 

para lucro estrangeiro - não tem lugar em nossos planos. O que imaginamos é um 

programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de uma distribuição justa e 

democrática. 

 

                    Nessa perspectiva, ao usar em seu discurso o termo ―subdesenvolvido‖ surge outro 

conceito, uma nova ideia do ―eu‖ e do ―outro‖. Aqueles que não estavam nos padrões de 

―desenvolvimento‖ como os Estados Unidos eram então subdesenvolvidos, ou seja, milhões de 

pessoas compunham apartir daquele momento, a categoria de subdesenvolvidas ESTEVA (2000).  

Milhares de pessoas foram, de um minuto ao outro, transformadas, relegadas a uma imagem que os 

diminuía, que os colocava no fim da fila. Ser subdesenvolvido daquele momento em diante definiria 

a sua identidade. ESTEVA (2000, p. 60) acrescenta que ―Truman não foi o primeiro a usar a 

palavra, pois o termo já havia aparecido um pouco antes, ‗áreas subdesenvolvidas‘ ou áreas 

‗economicamente atrasadas‘, contudo, não encontrou eco‖. De qualquer modo, o autor ressalta que 

a palavra só se tornou importante, quando o presidente Truman a introduziu como um símbolo da 

sua própria política externa. Na crítica feita por FURTADO (1961, p.180) em o Mito do 

Desenvolvimento, o desenvolvimento não passa de uma fábula; ele considera que ―o 

subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham 

necessariamente passado as economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento‖. Ou 

seja, o subdesenvolvimento não é uma fase inevitável do processo de formação das economias 

capitalistas, constituindo, antes, uma deformação. Enfim, o termo ―desenvolvimento‖ tornou-se 

poderoso.  

Não há nenhum outro conceito no pensamento moderno que tenha influência 

comparável sobre a maneira de pensar e o comportamento humano. Ao mesmo 

tempo, poucas palavras são tão ineficazes, tão frágeis e tão incapazes de dar 

substância e significado ao pensamento e ao comportamento ESTEVA (2000,  

p.61). 

  

 

                 Hoje, o termo desenvolvimento está atrelado a outras palavras e não consegue se 

desassociar delas. Na mesma esteira, os que hoje usam esse termo também não conseguem se 

libertar da teia de significados que confudem ou que obscurecem o seu significado real. Mas, todos 

remetem o termo desenvolvimento a uma palavra mágica que irá solucionar os problemas. Isso 

porque ficou enraizado depois da sua construção social. De acordo com ESTEVA (2000, p.69) 

―Enquanto que a Primeira Década (1960) tinha considerado os aspectos sociais e econômicos do 

desenvolvimento separadamente, a Segunda Década (1970) dedicou-se a fundir os dois.‖ Na década 



de 60, a UNRISD entendia que o desenvolvimetno social era uma precondição para o 

desenvolvimento econômico. 

                Nesse sentido, o conceito de ―desenvolvimento‖ ultrapassa a esfera econômica; outras 

variáveis vão estar em jogo tais como: oportunidades de trabalho, qualidade de vida, educação, 

saúde, colocados como elementos para o entendimento do desenvolvimento. A proposta era buscar 

a igualdade social, uma distribuição justa de renda e de riqueza no país. Não excluir nenhum setor 

da população das oportunidades de mudança. Amartya Sen (2000) afirma ser o crescimento 

econômico imprescindível, mas percebe o termo como algo relacionado a outras coisas que estão 

muito além de simplesmente obter ou não poder aquisitivo. ―Desenvolvimento deve ir além da 

acumulação de riqueza e do crescimento do PNB e de outras variáveis relacionadas à renda. [...] 

Tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos‖ SEN (2000, p. 28-29). 

                  O autor Gilbert Hist, falando acerca do Desenvolvimento em seu livro The History of 

Development (2002), sustenta que o desenvolvimento é um sistema de crenças organicamente 

relacionado à expansão mundial de sistemas de mercados integrados e é como um slogan 

mobilizador de um movimento social que criou organizações e práticas messiânicas. Para ele, o 

Desenvolvimento é um dos discursos mais inclusivos no senso comum; a sua importância para a 

organização de relações sociais, políticas e econômicas fez com que antropólogos o considerassem 

como uma das ideias básicas da cultura ocidental moderna, algo como a religião secular, 

inquestionável, já que se opor a ela é uma heresia quase sempre seriamente punida. A amplitude e 

as múltiplas facetas do desenvolvimento são o que permite suas muitas apropriações e leituras 

frequentemente divergentes.  A plasticidade do discurso é central para assegurar a sua durabilidade. 

De acordo com o autor, 

 

Da mesma maneira que os cristãos sabem em toda parte os numerosos crimes 

cometidos no nome da fé, e ainda continuem apoiando isto, assim faz os ―peritos de 

desenvolvimento‖. Crescentemente, reconhecem os enganos sem questionar as 

razões deles/delas para soldiering a convicção é feita assim, pode tolerar 

contradições facilmente – especialmente como, teoria científica distintas, não pode 

ser refutada. Isto é porque a ciência muda mais rapidamente que a convicção que 

tem imunidade contra qualquer coisa que poderia colocar isto em questão HIST 

(2002. p.20). 

 

                      A alegação do desenvolvimento acerca de sua própria inevitabilidade é mais outra faceta 

de suas pretensões universalistas. O fato de desenvolvimento ser parte de um amplo sistema de 

crenças marcado por matrizes culturais do ocidente coloca grandes limitações a tais pretensões 



universalistas. É também mais uma razão que explica porque em muitos contextos não ocidentais 

vários povos e agentes locais relutam em se tornarem sujeitos do desenvolvimento. Isso porque, 

como explica FURTADO (1961), na tentativa de superação do subdesenvolvimento, a receita daria 

origem a um ―mimetismo cultural‖ das minorias beneficiárias do ―capitalismo periférico‖ as quais 

procurariam reproduzir as formas de consumo dos países cêntricos, requerendo para tanto, 

permanente concentração de renda. O pesquisador Gilbert Hist (1990, p.11), a propósito de mitos, 

esclarece 

O mito é compartilhado por todos, disponível em quaisquer circunstâncias; por 

implicação, o mito é também histórico, resultado de uma criação coletiva a que a 

sociedade, não conscientemente, dá forma. Finalmente, o mito como tal não se 

relativiza: trata-se de um estereótipo não falado, que determina comportamentos a 

todo o momento, expressando-se a si próprio através de costumes e hábitos que 

contribuem para reforçá-los, podendo ser descoberto apenas por um observador 

externo. O mito é um mapa para a ação que dispensa reflexões. É suficiente que ele 

seja uma crença compartilhada. 

 

                   O fato é que desenvolvimento cria grandes áreas de pobreza e de exclusão social.       

Podemos concluir que se para povos que podem seguir suas vidas sem interferência de outros e não 

estão sobre ocupação, o ―desenvolvimento‖ é quase uma utopia, o que dizer dos povos palestinos, 

principalmente daquela parcela da população da Faixa de Gaza que não tem meios? Como vimos, 

tal povo tem uma alimentação deficiente, o que acarreta em uma saúde debilitada, e quem não tem 

saúde não pode produzir. Nessa perspectiva, é fundamental garantir saúde e educação pelo menos 

aos níveis mais básicos e, aliados aos cuidados da saúde, estão os bens públicos, como infra- 

estrutura básica, a melhoria das condições sanitárias, o acesso a água potável e a habitações, cuja 

provisão é fundamental e se traduz no aumento considerável do bem estar das populações e num 

possível desenvolvimento. Sem que haja uma mobilização mundial acerca da grave situação 

presente naquela região, a Faixa de Gaza, como também outras áreas palestinas sob a ocupação 

israelense, dificilmente sairão do patamar de subdesenvolvidas.
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 Como afirma Sachs, em o 

DICIONÁRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

O problema dos países subdesenvolvidos não é simplesmente o crescimento, mas 

sim o desenvolvimento. Desenvolvimento é crescimento com mudanças e as 

mudanças, por sua vez, são sociais e culturais, econômicas, e qualitativas como 
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SUBDESENVOLVIMENTO - Ao usar pela primeira vez, em tal contexto a palavra ―subdesenvolvido‖, Trumman, 

deu um novo significado ao desenvolvimento e criou um símbolo, um eufemismo, que desde então, passou a ser usado 

para, discreta ou inadvertidamente, referir-se  à era da hegemonia norte-americana. 

  O subdesenvolvimento começou, assim, a 20 de Janeiro de 1949. Naquele dia, dois bilhões de pessoas passaram a ser 

subdesenvolvidas SACHS (2000. p. 60). 



quantitativas... O conceito chave é melhorar a qualidade de vida das pessoas 

SACHS (2000. p. 68). 

 

                    Não dá para fechar a problemática apenas dizendo é preciso promover o 

―desenvolvimento‖ seja ele como for, mesmo assim, para se chegar a esse tal ―desenvolvimento‖, 

outra questão de grande relevância precisa ser levantada: a liberdade, a autonomia. A Faixa de Gaza 

é um território ocupado desde 1967 e todos os movimentos de resistência ali existentes lutam e 

sonham com a criação de um Estado Palestino. Desse modo, ―desenvolvimento‖ sem liberdade é 

praticamente inalcançável, conforme enfatiza o autor Amartya Sen, na qual expansão da liberdade é 

vista, por essa abordagem, como o principal fim e o principal meio do ―desenvolvimento‖.  Nessa 

perspectiva, ―desenvolvimento‖ não deve ser apenas analisado como sinônimo de crescimento 

econômico, pois remete a diversos outros fatores que englobam tanto aspectos sociais, culturais, 

quanto econômicos e espaciais.  

                  A condição de agente livre e sustentável emerge como um pilar fundamental do 

desenvolvimento. ―A eliminação de privações de liberdades substanciais que argumenta-se aqui é 

constitutiva do desenvolvimento‖ SEN, (2000, p. 10). Além de ser uma parte constitutiva do 

desenvolvimento, contribui para fortalecer outros tipos de condições de agentes livres (alguém que 

age e ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com os seus valores e 

objetivos).  

                  As diferentes formas de liberdade relacionam-se entre si fortalecendo umas às outras. 

Liberdades políticas (de liberdade de expressão e eleições livres). Oportunidades sociais (serviços 

de educação e saúde). Facilidades econômicas podem ajudar a gerar renda individual, além de 

recursos públicos para os serviços sociais. Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos 

podem efetivamente planejar o seu próprio destino.  

                 As liberdades dos indivíduos são os elementos constitutivos básicos do desenvolvimento 

apontado por Sen, ―é tanto o principal fim como o principal meio do desenvolvimento‖ e segundo 

ele devem ser colocadas no centro do palco.   SEN (2000, p. 71).   Nessa medida, são cinco os tipos 

de liberdade instrumental, analisados por SEN (2000 p.55) 

 

 
 liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora. As liberdades políticas referem-se às 

oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com base 

em quais princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 

autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de 

ter a liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos.  



                   Isso significa direitos políticos associados às democracias no sentido mais abrangente: 

diálogo político, crítica, direito ao voto e seleção participativa dos legisladores e representantes do 

Executivo. Já as liberdades econômicas, diz respeito às opotunidades que as pessoas têm para 

utilizar os recursos econômicos. ―Á medida que o processo de desenvolvimento econômico 

aumenta a renda e a riqueza de um país, aumenta o poder econômico da população‖ SEN (2000, 

p.55).  As oportunidades sociais estão ligadas à educação e à saúde que influenciam a liberdade do 

indivíduo viver melhor.  Por exemplo, se o indivíduo não sabe ler, essa condição atrapalha a sua 

participação política. Para Sen (2000), as diversas formas de privações de liberdade que uma 

determinada população pode sofrer são: o pouco acesso a saúde; a água tratada; as fomes coletivas; 

a negação da liberdade política e dos direitos civis básicos tais como propriedade e acesso aos 

diversos serviços públicos. Ou seja, 

 
O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam 

as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua 

condição de agente. A eliminação de privações de liberdades substanciais 

argumenta-se aqui, é constitutiva do desenvolvimento SEN (2000. p.10). 

 

                    Para enfatizar, Amartya Sen (2000) considera a liberdade humana como o principal 

objetivo e meio do desenvolvimento, e assim ela deve integrar-se às atividades econômicas, sociais 

e políticas, concentrando-se especificamente nos papéis e nas inter-relações entre algumas 

liberdades julgadas instrumentais e fundamentais, por isso, substantivas.  

                 O mesmo autor também considera que essas facilidades são importantes não só para a 

condução da vida privada, mas também para uma participação mais efetiva nas atividades 

econômicas e políticas e acrescenta ainda, 

 

a de garantia de transparência, referida pela necessária sinceridade que as pessoas 

devem esperar umas das outras, [...] a liberdade de lidar uns com os outros sob 

garantias de dessegredo e clareza [...]. Essas garantias têm um claro papel 

instrumental como inibidoras da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de 

transações ilícitas a de segurança protetora, formada pela rede de segurança social 

necessária, porque é impeditiva da miséria, da fome e da morte, além do que [...], 

inclui disposições institucionais fixas, como benefícios aos desempregados e 

suplementos de renda regulares para indigentes, bem como medidas ad hoc, como 

distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou empregos públicos de 

emergência [...] SEN (2000, p. 56- 57). 

 



                 Enquanto forma de privação da liberdade humana, SEN (2000) aponta a pobreza como 

não apenas inadequação de renda, mas privação das capacidades fundamentais, da qual a falta de 

renda é a principal causa, mas não a única. Para esse autor, a ideia de estabelecer a pobreza por 

escassez de renda tem coerência, uma vez que é inegável a sua influência sobre as possibilidades de 

um indivíduo, sendo a fundamental causa das privações.  

                 Entretanto, ―[...] existe um argumento igualmente bom para não terminar apenas com a 

análise de renda‖ SEN (2000, p. 92), também relacionado às liberdades substantivas [...], de 

escolher uma vida que se tem razão para valorizar‖ SEN (2000, p. 94). Sobre isso, o autor assim se 

expressa: 

 
É claro que o bem-estar de uma pessoa está conectado com o domínio que ela tem 

sobre bens econômicos tradicionais. Mas, as oportunidades que ela tem (em termos 

de escolhas que pode fazer e realizações) em sua vida não são limitadas apenas por 

seu conjunto orçamentário e outros fatores de riqueza ou renda. Existem 

circunstâncias individuais (tais como idade, talentos e deficiências, propensão a 

doenças, sexo) e sociais (tais como a estrutura da família, disponibilidade de rede 

de segurança previdenciária, condições epidemiológicas, extensão da poluição, 

incidência de crimes) cujas variações afetam substancialmente a conversão em 

características de bens e serviços em atividades e estados pessoais e em 

oportunidades que uma pessoa dispõe para realizar coisas que consideram valiosas 

SEN (2001, p. 15). 

 

                    O enfrentamento às privações das capacidades fundamentais deve ter como parâmetro a 

busca de liberdades individuais substantivas, elementos essenciais ao desenvolvimento.  

                 Contudo, mais do que entender essa relação ―desenvolvimento e liberdade‖ o mesmo 

autor acrescenta que é preciso ir além desse reconhecimento básico. É necessário compreender se os 

encadeamentos entre diferentes formas de liberdade são empíricas ou causais. Ele cita, por 

exemplo: 

 

Há fortes indícios de que as liberdades econômicas e políticas se reforçam 

mutuamente, em vez de serem contrárias umas às outras. Analogamente, 

oportunidades sociais de educação e assistência médica, que podem requerer a ação 

pública e também favorecem nossas iniciativas para vencer privações. Se o ponto 

de partida da abordagem é identificar a liberdade como o principal objetivo do 

desenvolvimento, o alcance da análise de políticas depende de estabelecer os 

encadeamentos empíricos que tornam coerentes e convincentes o ponto de vista da 

liberdade como a perspectiva norteadora do processo de desenvolvimento SEN 

(2000. p.10). 

 



                 Concomitantemente, é necessário que todas as atividades estejam relacionadas umas com 

as outras, tanto as econômicas quanto as sociais e políticas.  

                 No entanto, na Faixa de Gaza, diante da sua história, principalmente a que está sendo 

escrita desde 2005, tais elementos são difíceis de reunir, haja vista que, economicamente, a região 

se eclipsou com o bloqueio econômico imposto por Israel e, politicamente, o partido Hamas, eleito 

em 2006, tem sérios obstáculos em dar continuidade aos trabalhos sociais. Uma vez que quase toda 

a estrutura utilizada pelo Hamas para desenvolver a assistência social à população carente da Faixa 

de Gaza foi arruinada no conflito de 2008/2009, muitas instalações como hospitais, escolas, 

mesquitas e prédios públicos foram praticamente destruídos nos bombardeios. Além da grande 

dificuldade para se chegar à região, doações oriundas dos palestinos que vivem em outros países, 

até mesmo a ajuda humanitária da ONU, como materiais de construção, remédios, água e alimentos, 

ficam retidos nas fronteiras, barradas pelo exército Israelense. Um ou outro carregamento chega à 

Faixa de Gaza. Num relatório divulgado pela Agência de Assistência e Trabalho para os Refugiados 

Palestinianos da ONU
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 (UNRWA, na sigla original), os inspectores lamentam as ―tendências 

perturbadoras‖ evidenciadas pelos números e censuraram o comportamento do Governo israelita. 

―É difícil entender a lógica de uma política que foi deliberadamente desenhada para empobrecer a 

população e condena milhares de pessoas com uma vida potencialmente produtiva a viver na 

miséria‖, resumiu o porta-voz da UNRWA, Chris Gunness.   

                 O ―desenvolvimento‖, como é entendido pelas grandes potências mundiais, é quase uma 

quimera para a Faixa de Gaza. Com um número elevado de desemprego, pessoas que por falta de 

opção vendem a sua força de trabalho em território israelense, ocupando cargos quase sempre de 

baixa qualificação, o ―desenvolvimento‖, como anuncia FURTADO (1961), não passa de um mito, 

de uma fábula, no qual considera que ―o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo, e 

não uma etapa pela qual tenham necessariamente passado as economias que já alcançaram grau 

superior de desenvolvimento. 
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 Bloqueio de Israel é causa da pobreza de Gaza diz a ONU: Disponível em: http://www.publico.pt/Mundo/bloqueio-

de-israel-e-causa-da-pobreza-de-gaza-diz-a-onu_1498722 Acessado em: 24-07-2011. 

 

http://www.publico.pt/Mundo/bloqueio-de-israel-e-causa-da-pobreza-de-gaza-diz-a-onu_1498722
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Figura 19- Pessoas deixam suas casas destruídas para trás e levam apenas o pouco que restou Fonte: 
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/04/19/cast-lead-the-aftermath/ 

 

                              
             

                  De acordo com Amartya Sen, desenvolvimento consiste em eliminar tudo aquilo que 

priva a liberdade e limita as escolhas e as oportunidades das pessoas exercerem a sua condição de 

cidadão. Para SEN (2000. p.71), ―Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva 

da liberdade seja colocada no centro do palco‖. Nesse sentido, as pessoas têm de ser vistas 

ativamente envolvidas. Por isso, a promoção de oportunidades (estimulando o crescimento 

econômico, fazendo com que os mercados funcionem melhor para os pobres e possibilitando que 

estes acumulem bens) é essencial para reduzir a pobrez e, principalmente, a liberdade para gerenciar 

suas próprias questões.                  

                 Na Faixa de Gaza, região dominada há séculos e há muito uma zona de disputas e de 

conflitos, discutir os conceitos de pobreza e desenvolvimento é quase tão complexo como a própria 

história do lugar. A pobreza é mais que renda ou desenvolvimento humano inadequado; é também 

vulnerabilidade e falta de voz, poder de representação e, olhando por esse prisma, a situação da 

Faixa de Gaza é muito mais do que simplesmente pobreza. Para resolver essa situação, é preciso 

levar em conta muitos outros aspectos, como os fatores sociais e as forças culturais. Para enfrentar 

essa complexidade, é preciso autonomia e participação local, como explica RAHNEMA (2000, p. 

196), em um documento da (UNRIST) Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento Social que discute a questão e define a participação popular como: ―esforços 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/04/19/cast-lead-the-aftermath/


organizados para aumentar o controle dos recursos e da movimentação daqueles até então excluídos 

desse controle‖. O mesmo autor acrescenta que para,  

 

Orlando Falrs-Borda, Anisur Rahman e muitos outros teóricos da PAR (Pesquisa 

sobre ação participatória), o objetivo desse tipo de participação é o poder: uma 

forma específica de poder - o poder que vem das pessoas - que pertence às classes e 

grupos oprimidos e explorados e as suas organizações, e a defesa de seus interesses 

justos, um poder que lhes permite fazer progresso com relação aos objetivos 

comuns que visam à mudança social em sistema participatório RAHNEMA (2000, 

p. 196). 

 

                 Esse esforço também a nível nacional e internacional, no sentido de pôr um fim aos 

conflitos, chegar a um consenso quanto às fronteiras e autonomias das regiões ocupadas e apoio dos 

próprios países árabes. As grandes potências mundiais traçam suas estratégias de guerra contra o 

―terror‖, e o próprio ―terror‖ da fome, da pobreza quem sofre são essas pessoas esquecidas, párias 

da sociedade que morre a míngua devido a um bloqueio sem sentido, relegada a exclusão social e 

econômica. Tudo isso é demasiado evidente e demasiado urgente para ser ignorado. Baseado nessa 

situação de limitações que o Movimento Hamas traçou a sua estratégia política para entrar na 

disputa dos votos nas eleições de 2006. 

                O terceiro capítulo e último coloca em relevo de onde vêm os recursos e assistência 

utilizados pelo movimento. Que tipo de assistência social presta a população carente da Palestina e 

se essa ajuda tem beneficiado e diminuído o impacto da pobreza gerada pelos conflitos Israel x 

palestina. Quais prováveis razões fizeram do Hamas um partido vitorioso e de cunho popular.  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

HAMAS: ASSISTÊNCIA, CARÊNCIA E VOTO 

 

1.7  Assistência e assistencialismo, uma breve análise. 

  

                Quando o Movimento de Resistência Palestina, o Hamas, surgiu como a força mais 

expressiva na Faixa de Gaza e Cisjordânia e venceu as eleições de 2006, não foi um mero acaso 

como mostrado ao longo desse trabalho. O movimento vinha a muito construindo uma base sólida, 

ampliando o seu prestígio devido principalmente a construção de uma rede de assistência a 

população palestina. As suas atividades educacionais, sociais de obras de caridade, além da 

propagação religiosa, conseguiram se tornar muito popular dentro e fora da Palestina. A gravidade 

do quadro de pobreza na Faixa de Gaza constitui permanente preocupação e nos obriga a refletir 

sobre suas influências no social e o combate a corrupção, como um dos fatores prováveis para a 

penetração do Hamas junto à população.  

                  O Estado
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 deve assegurar os direitos e propiciar condições para a efetiva participação 

da família no desenvolvimento de seus filhos; sendo assim, a intervenção estatal no campo das 

políticas sociais e especificamente no âmbito da assistência configura-se nesse quadro como uma 

modalidade de resposta às dificuldades da população. Porém, a Faixa de Gaza está inserida nos 

territórios ocupados por Israel na Palestina. Não se trata de um Estado legítimo que tenha quem os 

proteja efetivamente do desemprego e da fome, essa é uma região que depende da ajuda de 

instituições como a ONU, a agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados Palestinos 

(UNRWA), de doações de outros países inclusive do Brasil e principalmente da Autoridade 

Palestina (AP), responsável em prover também a assistência social, tanto na Cisjordânia quanto na 

Faixa de Gaza. Entretanto, a precária intervenção pública no campo social pela AP criou as 

condições para uma movimentação mais intensa do Hamas nas questões sociais mais efetivamente 
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 Aquilo que aprendemos a chamar de Estado é hoje, na verdade, o Estado-nação moderno, que só fez sua entrada no 

palco mundial depois do tratado de Westfália em 1648. Embora no século XIII e em algumas regiões da Europa, um 

elemento contratual já houvesse penetrado o espaço cívico, foi o tratado de Westfália que deu o status de instituição 

formal ao conceito de Estado que emergia naquele continente. Ainda assim, o conceito não teria alcançado o poder 

que futuramente alcançou, se a Revolução Francesa não o tivesse subscrito, ligando a história do Estado à história do 

nacionalismo SACHS (2000, p.84). 

 



depois da primeira Intifada (1987). Como vimos, desde os tempos da Segunda Guerra Mundial, a 

Irmandade Muçulmana Palestina e mais tarde o Hamas, tomaram para si a obrigação de cuidar dos 

menos favorecidos. Desde então, atua em vários setores na tentativa de minimizar a pobreza 

oferecendo serviços de assistência social. De acordo com SPOSATI (2002, p. 8), o conceito de 

desamparado ou necessitado é atribuído à condição de fragilidade física associada à econômica, 

 
responsabilizando o Estado de suprir um amparo mínimo a tais cidadãos.[...] A 

assistência social é universal enquanto ocorre em qualquer sociedade, pessoas 

portadoras de deficiências físicas ou mentais, entre outras situações de fragilidade, 

devem contar com programas governamentais de apoio a sua manutenção. 

 

 

                  O necessitado seria aquele que não tem trabalho, ou salário, e a assistência social, seria 

um substitutivo, com os serviços sociais oferecidos pelas políticas sociais. A assistência social é 

política de seguridade social
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 não contributiva, que garante o atendimento às necessidades básicas 

dos menos favorecidos (a seguridade nesse caso é associada à substituição de renda); o campo é o 

dos necessitados. YAZBEK (2003, p.53) considera a assistência social como um conjunto de 

práticas desenvolvidas direta ou indiretamente, ―junto aos necessitados com o sentido de 

compensação de sua exclusão. O assistencial é neste sentido campo concreto de acesso a bens e 

serviços, enquanto oferece uma face menos perversa ao subalterno‖. A proteção social seria, 

portanto, geradora de vantagens que não são somente individuais, mas também coletivas. Segundo a 

formúla de YAZBEK (2003 p.53), ―a maior felicidade para o maior número de gente‖. Encontrar a 

coletividade através do indivíduo. 

                Para a autora SHONS (2003, p. 28), a assistência social caracteriza como: ―Área de 

indefinição para permanecer no ‗mínimo‘; suplemento ou sucedâneo salarial; estratégia de 

ocultamento da realidade; área de indefinição e processante para outras políticas sociais‖. 

                 Existe uma preocupação entre muitos autores que tratam desse tema em demarcar os 

limites entre a assistência e o assistencialismo, muitas vezes confundidos porque a própria palavra 

remete a termos que os liga a ajuda, esmola, assistencialismo no que tange as políticas sociais. 

PESTANO (2006) considera que o próprio histórico da assistência social antes de se tornar uma 
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 O último World Development Report 1988 considera sistema de seguridade social os programas públicos que 

garantem a subsistência no caso de perderem sua fonte de renda, por aposentadoria, invalidez, enfermidade, acidente 

de trabalho e desemprego SPOSATI (2002, p. 8-9). O conceito de seguridade social se faz ou nos marcos extensivos 

de um Estado Providência, distributivo de serviços sociais básicos a toda a população, ou em marcos restritos, isto é 

apenas aos necessitados SPOSATI (2002, p. 8-9). 



política pública é caracterizada pelo clientelismo
76

, assistencialismo, pela caridade, pelo 

voluntariado, e estes sentidos ainda estão presentes no cotidiano desta política. O clientelismo seria 

uma espécie de relações sociais atravessadas pelo favor, pelo compadrio e, do ponto de vista 

político, as intervenções no campo da política social e particularmente na assistência social, ―vêm se 

apresentando como espaço propício à ocorrência de práticas assistencialistas e clientelistas, 

servindo também ao fisiologismo‖ YAZBEK (2003, p. 41). O fisiologismo é a parte podre das 

relações políticas, caracterizada pela troca de favores ou benefícios individuais pelo cumprimento 

das ações públicas e a formação de redutos eleitorais. Muitas vezes, o termo assistência é entendido 

como assistência à pobreza e é quase sempre confundido com assistencialismo. Nesse sentido, é 

importante uma nova concepção para a assistência a fim de obter um novo tratamento. Segundo 

YASBEK (1993, p.11),   

 

a assistência é uma forma de subsídio, constitui um campo dinâmico de 

transferência que não é unidimensional, pois supõe de um lado a necessidade e de 

outro a possibilidade. O assistencialismo supõe fazer dessa transferência uma 

relação de poder que subalterniza quem tem a necessidade: ele deve um favor ao 

intermediador da possibilidade, que nem sempre é proprietário, mas muitas vezes 

um agente técnico ou institucional. 

 

 

                No entanto, a assistência social se caracteriza como ações ―mediatas‖ (surgem como 

paliativo para alguma situação de carência) e ―imediatas‖ (momentâneas, de curto prazo), 

prevalecendo á assistência como política social. Para SHONS (2003, p. 28), 

 

 a assistência social está demarcada por determinadas formas e estruturais  que não 

deixa de ser algo profundamente conjuntural. Certamente vem disso a característica 

transitória que a marca tão profundamente (as ações da assistência), dando sempre 

a impressão de que se trata de um campo que tem a ver apenas com as ações 

momentâneas. 

 

 

                 A assistência extrapola o sentido do assistencialismo, da doação de algo ou prestação de 

serviço a alguém. Ela é destinada à população mais vulnerável, com o objetivo de superar exclusões 

sociais, defender e vigiar os direitos da cidadania e da dignidade humana e não pode ser entendida 

como uma ajuda, que é o princípio fundamental do assistencialismo e voluntariado. SHONS (2003, 

p.39), salienta que fazendo uma observação mais cuidadosa nas leituras sobre assistência nos 

últimos anos, ―remete à concepção da assistência como um direito social e uma ampliação da 
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 Clientelismo é modo de regulação dos repasses de recursos, confirmando uma situação tipicamente de barganha entre 

patrões e clientela, tendo como funções a troca de benefícios e estabelecer a solidariedade nas sociedades em que a 

credibilidade social está abalada  CASTRO (1988, p.75). 



cidadania‖
77

. Direitos de cidadania são direitos de participação numa comunidade nacional comum.         

De certa forma, a autora também levanta um questionamento no sentido de verificar se realmente a 

assistência leva a esses dois caminhos.  

                 Embora Noberto Bobbio afirme que falar em direitos é algo bastante ambíguo e pouco 

rigoroso. ―Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com relativa facilidade, independente 

do maior ou menor poder de convicção de seu pensamento absoluto; quando se trata de passar a 

ação, ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições‖ BOBBIO 

(1992, p.24). Entretanto, o que podemos constatar é que atualmente torna-se cada vez mais 

frequente afirmar a assistência como conquista da cidadania, embora isso não seja totalmente 

consensual, muitos se referem à cidadania como um elemento essencial da assistência. 

                  A ajuda é o princípio fundamental do assistencialismo e voluntariado.  Quem pratica o 

voluntariado, que tem bases no assistencialismo, atende alguém que está necessitado. As atividades 

de uma assistente social, por exemplo, que tem como área de intervenção a assistência social, mais 

que atenderem, formula políticas e programas, analisam dados, coordenam programas e planejam 

atos futuros com os dados que lhes está a mão.  Praticar assistência social é analisar e trabalhar a 

mudança do indivíduo ou da coletividade, agindo de forma a ajudá-los a encontrar suas saídas.   

Praticar assistencialismo é dar algo pronto e acabado que muitas vezes não leva o individuo a 

refletir. Tomando o exposto, o grupo Hamas dentro da Faixa de Gaza, atua tanto como assistente 

social quanto assistencialista, uma vez que atende aos mais necessitados momentaneamente, devido 

ao próprio contexto que na maioria das vezes exige ações imediatistas e promove, em longo prazo, 

ações que colocam, na medida do possível, pessoas no mercado de trabalho, muitas delas em suas 

próprias instituições, hospitais, mesquitas, escolas. 

                 Outras instituições também atuam de forma incisiva na Faixa de Gaza, mantendo escolas, 

distribuição de remédios, empregos e outros itens de primeira necessidade. Missões de paz da ONU 

frequentemente se disponibilizam para proteger pessoas carentes, quando elas ficam sem acesso a 

necessidades básicas como água, comida e saneamento. Quando sua saúde está em perigo, o sistema 

da ONU busca dar proteção.
78
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 Nos séculos XIII e XIV, a restauração do conceito de cidadania num papel político apareceu como consequência do 

renascimento da teoria política de Aristótelis. A isso se seguiu uma ampliação do conceito através de uma proliferação 

de estudos do direito romano e da história. Bartolus de Sasoferrato concluiu, a partir do seu estudo do direito romano 

da soberania e do conceito de direito consuetudinário, que essas tradições romanas justificavam a crença de que o 

povo como um todo devia deter o poder máximo e soberano e que só num estado em que isso se mantivesse 

verdadeiro o povo seria definitivamente livre GUINERNAU E MONTESERRAT (1997, p.61). 
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ONU EM AÇÃO. Disponível em Nações Unidas no Brasil:: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/ acessado em: 01 

10 2011. Grande parte deste apoio é prestada através da Ação Humanitária das Nações Unidas. A Comissão 



                  Além disso, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos 

(UNRWA), fundada em 1949, é o principal fornecedor de serviços básicos – educação, saúde, 

assistência e serviços sociais – para mais de 4,5 milhões de refugiados palestinos registrados no 

Oriente Médio. Isso inclui 1,3 milhões vivendo em 58 campos de refugiados na Jordânia, no 

Líbano, na Síria e no território ocupado da Palestina, incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. 

A UNRWA fornece assistência humanitária de emergência para atenuar os efeitos da crise sobre os 

refugiados mais vulneráveis em Gaza, bem como da Cisjordânia, e foi um dos primeiros órgãos a 

responder à emergência de necessidades dos refugiados afetados pelos conflitos ocorridos no 

Líbano entre julho e agosto de 2006. 

 

                               

                                   FIGURA 20- Países onde a URWNA presta assistência Fonte: http://www.unrwa.org/ 

 

                 UNRWA (a Nações Unidas de Assistência e Obras Agência para Refugiados da Palestina 

no Próximo Oriente) é uma agência da ONU que trabalha com comunidades de refugiados na 

Jordânia, Palestina, Líbano, Síria e os territórios palestinos ocupados para mitigar a marginalização 

                                                                                                                                                                                                 
Permanente Interagencial (IASC), através da sua abordagem em grupo, reúne todas as principais agências 

humanitárias, tanto dentro como fora do sistema das Nações Unidas, para uma ação coordenada. O ACNUR é a 

agência líder no que diz respeito à proteção dos refugiados e deslocados internamente. Junto com a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM), é a principal agência de coordenação e gestão. E compartilha a liderança com 

relação aos abrigos de emergência com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

  Organismos da ONU ativamente envolvidos nesta abordagem em grupo incluem a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), o 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH). 

 

http://www.unrwa.org/
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http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=70
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http://google.undp.org/search?output=xml_no_dtd&client=undp_frontend&proxystylesheet=undp_frontend&site=default_collection&q=IASC%2C+Early+recovery
http://www.unicef.org/search/search.php?q=IASC%2C+Education+cluster
http://ochaonline.un.org/
http://www.wfp.org/emergencies
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http://search.ohchr.org/search?q=Inter-Agency+Standing+Committee&entqr=0&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&output=xml_no_dtd&client=default_frontend&ud=1&Entqr=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&proxystylesheet=en_frontend&site=default_collection
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=41


e a pobreza que os afetam. fornecem a educação gratuita e cuidados de saúde, e uma rede de 

segurança social. Ajudam pequena empresa através de empréstimos e trabalhar para melhorar a 

infra-estrutura de campo de refugiados. UNRWA também aborda as necessidades de proteção, e 

fornece resposta de emergência, inclusive em tempos de crise e conflito. 4.767.000 refugiados 

registrados 58 campos oficiais 691 escolas 137 centros de saúde 11milhões de visitas a pacientes a 

cada ano 38 centros de reabilitação da comunidade, 64 Centros de programa para mulheres.  

(Palestine refugges
79

 http://www.peacestartshere.org/about.php) . 

                 Os programas de desenvolvimento humano da UNRWA e serviços humanitários 

abrangem o ensino primário e profissional, cuidados primários de saúde, rede de segurança social, o 

apoio da comunidade, infra-estrutura e melhoria do acampamento, microfinanças e resposta de 

emergência, inclusive em situações de conflito armado. Os serviços são entregues dentro de cinco 

programas. Segundo o orgão, 

  
Na educação UNRWA opera um dos maiores sistemas escolares do Médio Oriente 

e tem sido o principal fornecedor de educação básica aos refugiados da Palestina há 

60 anos.  Mais de 4.000 profissionais de saúde da UNRWA fornecem um dos 

sistemas de saúde mais custo-efetiva e eficiente entrega no Oriente Médio. 

UNRWA fornece alimentos básicos e subsídios em dinheiro, bem como subsídios 

de emergência em dinheiro e abrigo adequado para os refugiados mais vulneráveis. 

UNRWA o departamento de microfinanças promove o desenvolvimento 

económico, e alivia a pobreza entre os refugiados da Palestina e de outros grupos 

pobres e marginalizados A infra-estrutura e programa de melhoria de campo 

melhora o ambiente físico e social dos campos de refugiados da UNRWA 

(Palestine Refugges http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=18). 

 

 

 

                   Tomando o exposto, a UNRWA tem tomado medidas para mitigar os efeitos das 

emergências na vida dos refugiados assim como o grupo Hamas.  Contudo, as informações 

disponíveis explicitando o número de pessoas que o Hamas presta ajuda e  o número de suas 

instituições em Gaza são pouco claras.  O fato é que na Faixa de Gaza só existem dois meios de se 

conseguir trabalho, pela URNWA ou no governo  do Hamas. Não existe empresa privada. 
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Cerca de 4,7 milhões de pessoas estão registradas como refugiadas da Palestina (definição completa). Refugiados 

palestinos são pessoas que foram arrancadas e deslocadas durante a guerra de 1948 e suas famílias. Cerca de um terço 

dos refugiados palestinianos vivem em 58 campos de refugiados reconhecidos, que muitas vezes se assemelham a 

favelas, na Jordânia, Líbano, Síria, Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Desde 1948, essas comunidades têm 

experimentado ciclos de violência e repressão que têm agravado os efeitos do seu deslocamento inicial e 

desapropriação, contribuindo ainda mais para a pobreza e instabilidade. Refugiados da Palestina também enfrentam 

marginalização política, social e econômico. Hoje, em todas as áreas onde UNRWAatua, os refugiados palestinos são 

mais prováveis de estarem desempregados do que os não-refugiados. Eles também são propensos a ter pouco ou 

nenhum acesso aos serviços públicos. Disponível em: http://www.peacestartshere.org/about.php Acessado em: 03-10-

2011. 
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Figurra 21. Pessoas recebendo ajuda da UNRWA em Gaza. Fonte: http://electronicintifada.net/content/unrwa-

gaza-appeal-making-very-slow-progress/7355 

                

                  A assistência social pública é o mais importante mecanismo pelo qual são estendidos aos 

mais necessitados serviços como programas de profissionalização, creches, programas de geração 

de renda, de moradias, atendimento a viúvas, idosos, crianças e adolescentes. ―Trata-se de um 

conjunto de ações muito diversificadas que tem como alvo prioritário a situação de espoliação e 

pobreza de um segmento também diversificado e cada vez maior que em geral situa-se na linha da 

pobreza‖ YAZBEK (2003, p.55). A assistência, sob esse ponto de vista, não se reduz apenas a ajuda 

imediata, mas, como salienta SPOSATI (et alli 1985, p.72), ―A assistência é uma instância de 

mediação que atua na trama das relações de confronto e de conquista‖.  Ou seja, coloca a serviço da 

população pobre bens e serviços sociais. Todavia, do ponto de vista de oferta de serviços, toda 

política social é assistencial na medida em que se propõe a prover uma necessidade. Por isso, nos 

defrontamos tanto com propostas e atividades assistencialistas e paternalistas, como programas e 

atividades que supõem a participação da população nos serviços a ela destinados.  

 

1.8 Os recursos para promover a assistência social na Faixa de Gaza 

 
                      Desde o início (1987), o Hamas tem mantido a sua principal base de apoio político e seu 

comando militar na Faixa de Gaza, um território que tem ―controlado‖ desde Junho de 2007, 

http://electronicintifada.net/content/unrwa-gaza-appeal-making-very-slow-progress/7355
http://electronicintifada.net/content/unrwa-gaza-appeal-making-very-slow-progress/7355


enquanto também tem uma presença significativa na Cisjordânia. controlar a Faixa de Gaza, na 

verdade, é um discurso israelense de quando destituiu o Hamas do poder na ―Operação Chumbo 

Fundido 2008/2009‖. Desde esse episódio, somente a Autoridade Palestina cediada na Cisojrdânia é 

considerada legítima para responder pelos palestinos. O Hamas ficou confinado na Faixa de Gaza 

como governo ilegítimo, o que não significa que ele não governe a Faixa de Gaza. A Liderança 

política do movimento tem sede atualmente no exílio em Damasco, Síria. Entretanto, há indícios de 

que exista outras sedes em outros países, mas não é confirmada essa informação. 

               De acordo com Aaron D. Pina, Analyst in Middle Eastern Affairs Foreign Affairs, 

Defense, and Trade Division: Fatah and Hamas: the New Palestinian Factional Reality,( 

3MARCH, 2006),
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  Estas são as lideranças e estruturas do Hamas, 

 
Liderança e estrutura. Hamas parece incluir alas política e militar, mas as 

distinções entre os dois não são totalmente claras, a liderança é mais difícil de 

discernir. Várias fontes descrevem os líderes dessa forma: 

Khaled Meshal: Mishal nasceu na Cisjordânia em 1956 e estudou física na 

Universidade do Kuwait, onde liderou o movimento estudantil islâmico palestino. 

Mishal é considerado o líder do Hamas e reside em Damasco, na Síria. 

Ismail Haniya: Haniya, graduado pela Universidade Islâmica de Gaza com 

licenciatura em literatura árabe. Ele também foi o reitor da universidade. Junto com 

muitas figuras Hamas, Haniyeh fo iexpulso doLíbano no início de 1990. Embora 

considerado um moderado do Hamas, alguns acreditam na moderação Haniya 

como uma tática política. Haniya foi designado o novo primeiro-ministro 

palestiniano.  

Musa Abu-Marzuq: Nascido em Gaza em 1951, Marzuq recebeu um doutorado em 

engenharia industrial nos Estados Unidos. Ele serve como vice-líder do Hamas 

político, e é baseado na Síria. Ele morava nos Estados Unidos e na Jordânia por 

muitos anos e foi expulso de ambos os países. Em 2004, um tribunal dos EUA 

indiciou in absentia pela coordenação e financiamento de actividades Hamas. 

Mahmoud al-Zahar: Nascido em Gaza, Zahar, estudou medicina no Cairo e é 

membro fundador do Hamas. Referido como uma "linha dura", Zahar é lider  da 

facção Hamas no parlamento. 

Aziz Dweik: Dweik, um acadêmico de profissão, nasceu em 1948 e tem um 

doutorado na Universidade da Pensilvânia. 

Sheik Hassan Yousef: Yousef  foi o chefe do Hamas na Cisjordânia desde 2001, e 

está atualmente em uma prisão israelense. Considerado por muitos especialistas 

como pragmático, Yousef  tem participação no parlamento, ele deve ser liberado 

pois pode promover a moderação dentro do Hamas 

Sheik Muhammed Abu Tayr: Tayr, de Jerusalém, recebeu mais votos, o  segundo 

mais votado na lista do Hamas dos candidatos nacionais. Tayr passou 25 anos na 

prisão, é um ex-membro do Fatah, e generallykeeps, um perfil mais baixo do que 

outros líderes do Hamas. 
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Mohamed Deif: Deif, 40 anos, de Gaza. Desde 2002, ele foi o comandante Gaza da 

ala militar do Hamas. De acordo com alguns, mentor Deif foi Yahya Ayyash, um 

fabricante de bombas de renome do Hamas e chefe das brigadas Qassam até seu 

assassinato no final de 1995.O paradeiro de Deif exato é desconhecido. 

 

 

                   Dentro do grupo Hamas, existe milhares de pessoas envolvidas, muitas delas atuando de 

forma sigilosa. Contudo, os nomes acima citados são de líderes manifestos. Durante décadas, o 

povo palestino espera por um acordo de paz e a criação de um Estado Palestino. Foi para tentar uma 

solução a esse impasse que o Hamas surgiu como a principal força de oposição nacional ao 

nacionalista palestino Yasser Arafat e seu movimento nacionalista secular Fatah na Cisjordânia e na 

Faixa de Gaza na década de 1980. 

Na figura abaixo, algumas localizações das sedes do Hamas. 

Figura 22 - Localizações das sedes do Hamas
81

 em alguns países do Oriente Médio      

 

Fonte: Congressional Research Service; State of Israel, Ministry of Transport, Notice to Mariners, No. 1/2009 

Blockade of Gaza Strip, January 2009; ESRI Community Data, 2008. 

                     

                                                           
81

 Hamas: Background and Issues for Congress. Disponível em: Congressional Research Service 

   7-5700 www.crs.gov  R41514 acessado em  28-09-2011. 

http://www.crs.gov/


                         Segundo AARON PINA (2006),  O Hamas nunca entrou no âmbito político. Na sua 

opinião e de muitos, o movimento precisa ser mais flexível politicamente, se quiser manter a 

autoridade  de governo. Tanto é assim que, segundo HROUB (2008, p.186) o Hamas, até bem 

pouco tempo, não tinha pretenções de se tornar Autoridade Palestina. ―A ‗Plataforma eleitoral por 

mudança e reforma‘ reitera os cânones convencionais do pensamento do Hamas e a perspectiva em 

relação à luta contra a ocupação israelense, e ela o faz numa linguagem mais sutil do que 

anteriormente.‖ 

                Segundo Jim Zanotti Analista de assuntos do Oriente Médio Dezembro (2010), 

 
Hamas é um movimento islâmico palestino militar e sócio-político que cresceu a 

partir da Fraternidade muçulmana. Os Estados Unidos, Israel, a União Europeia e 

Canadá consideram o Hamas uma organização terrorista por causa de sua 

resistência violenta ao que considera a ocupação israelense da Palestina histórica 

(que constituem hoje em dia Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza), a sua rejeição 

sobre processo de paz entre Israel e a Libertação da Palestina Organização (OLP) 

desde o início de 1990 ( Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov). 

 

 

                  A despeito do que pensam esses países, o Hamas tem ganhado popularidade em função 

do que faz na Faixa de Gaza e Cisjordânia, por causa de sua reputação como um fornecedor menos 

corrupto dos serviços sociais (financiado por doações de palestinos, outros árabes, e grupos 

internacionais de caridade) e por causa da imagem que ele cultiva de inabalável resistência à 

ocupação israelense. Alguns palestinos perceberam que o Hamas é mais enraizado em experiências 

e atitudes dos habitantes da Cisjordânia e Gaza  do que  o Fatah.   HROUB ( 2008, p. 45) ressalta 

que ―as atividades sociais e educacionais desenvolvidas pelo Hamas nos territórios ocupados se 

tornaram tão mesclados com a comunidade palestina, que nem os israelenses nem os seus parceiros 

da AP (Autoridade Palestina) que defendem a paz foram capazes de separá-los‖. CARVALHO 

(1990, p. 32), atribui esse tipo de sentimento como ―sentido da identidade, seria nesse caso o 

cimento comum  entre ambos‖. Em si mesmo esse sentimento não seria suficiente, mas existe nesse 

caso uma troca, uma reciprocidade. Ademais, a maioria dos líderes do núcleo histórico do Fatah, 

incluindo a corrente  da AP(Autoridade Palestina) o Presidente da  OLP, Mahmoud Abbas, passou 

décadas no exílio com a OLP de Yasser Arafat em vários países árabes. 

                Embora muitos da liderança do Hamas, incluindo chefe do escritório político Khaled 

Meshaal, também  tenha vivido no exílio durante 30 anos ou mais, o Hamas manteve uma forte 

presença nos territórios palestinos desde o seu início o que aumentou a sua credibilidade e 

http://www.crs.gov/


visibilidade, principalmente em função dos trabalhos, como já mencionado anteriomente, realizados 

junto às camadas menos favorecidas, principal característica do grupo.  

                  De acordo com HROUB ( 2008, p. 19) ao longo dos anos, o Hamas tem tido sucessos 

variados dando vida as instituições. ―Suas atividades sociais no centro dos acontecimentos com a 

finalidade de auxiliar a população carente têm conquistado admiração e respeito. Este trabalho de 

apoio, conferiu ao movimento uma grande popularidade. Em termos de eleição, o retorno parece ter 

sido considerável, colheu o que plantou‖. 

 

Figura 23 Senhor líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Foto dos arquivos do fotógrafo Majdi Fathi: Faixa de Gaza. 

www.facebook.com  
                

 

                 O trabalho do Hamas se caracteriza principalmente por oferecer educação, saúde e 

serviços de assistência social estruturados e auxílio aos pobres: isso acontece por intermédio de 

poderosas redes de caridade. Mesquitas, sindicatos, escolas, clubes esportivos. É importante 

ressaltar que a posição do Hamas frequentemente declarada quanto a religião, segundo HROUB 

(2008, p. 105), ―é a de que o nunca, irá impor qualquer prática religiosa aos palestinos.[...] No 

entanto, existem um dinamismo social e uma realidade na Cisjordânia, e ainda mais evidente na 

Faixa de Gaza, que refletem influências que contradizem essas declarações oficiais‖. Entretanto, o 

que se pode observar  é que a forte presença do Hamas e de suas atividades sociais, acaba gerando 

certas regras aos palestinos que o grupo auxilia e protege. Numa espécie de atitude paternalista e 

clientelista, ao receber o auxílio contínuo do grupo, HROUB (2008, p.106) salienta que ―muitos 

palestinos necessitados não somente dariam o seu voto ao Hamas em qualquer eleição futura, mas, 



em muitos casos, poderiam também aderir às tradições religiosas e práticas propagadas pelo grupo‖. 

Isso porque realmente muitos palestinos seguem rigorosamente a religião por medo de perderem a 

proteção e ajuda do partido.  Na verdade, isso que dizer que uma mulher, sem o seu véu, não sairia 

para pedir ajuda ao Hamas antes de estar devidamente coberta. Nessa perspectiva,  esse detalhe 

poderia ser considerado uma imposição indireta de certas práticas, de forma ―benígna ou paternal‖.   

               De qualquer modo, podemos dizer que a popularidade do Hamas é parcialmente uma 

consequência de sua constante dedicação à população carente, tanto na forma de assistência social 

propriamente dita, como também por práticas assistencialistas que deixam a população, de certa 

forma, refém dos serviços e bens pretados. 

  

                Para Jim Zanotti Analyst em Oriente Médio Dezembro, 2, 2010,   

 

                                         O governo pode receber receitas de comissões de Gaza, o zakat (que recolhem dos 

muçulmanos doações obrigatórias de 2,5% de sua riqueza excedente) e de taxas de 

licenciamento e impostos. Embora o Hamas seja acreditado por fazer dezenas de 

milhões de dólares por ano a partir de operação de contrabando através de túneis 

em Gaza, a maioria de seus lucros supostamente vai para a organização (as 

Brigadas Qassam, em particular) e não para o regime  de assistência a Gaza. O 

povo de Gaza ainda depende de Israel, Egito, AP na Cisjordânia, UNRWA, e 

outras organizações internacionais e não-governamentais de acesso e recursos do 

mundo exterior (incluindo serviços bancários, água e combustível para 

eletricidade). Muitas das pessoas empregadas nos ministérios, nas posições de 

serviço civil, e as forças de segurança são ainda necessariamente membros do 

Hamas ou mesmo simpatizantes do Hamas. Existem partidários do Hamas 

entremeados por toda parte. O Relatório de Jerusalém, em um semanário 

israelense, afirma que, desde junho de 2007, AP na Cisjordânia, continua pagando 

salários a dezenas de milhares de empregados do setor público em Gaza, 

principalmente em educação e saúde  e milhares a  mais (incluindo das forças de 

segurança). Embora esta política possa permitir que o AP mantenha a lealdade dos 

seus trabalhadores, ela também tem dado ao regime a oportunidade de criar uma 

massa crítica de pessoas leais ao Hamas dentro o governo pelo preenchimento de 

cargos vagos nas forças de segurança pública e outras instituições chaves. Além 

disso, o regime liderado pelo Hamas criou a sua própria força no âmbito judicial e 

contratou seus próprios juízes, 65, muitos deles de Sharia courts ( Congressional 

Research Service 7-5700 www.crs.gov). 

 

                 Tomando o exposto, as instituições de caridade islâmicas e outras instituições dirigidas 

pelo movimento, são conhecidas como a principal força do Hamas e por isso quase sempre alvo de 

Israel. De acordo com HROUB (2008, p.103) ―Durante anos, os ataques israelenses tiveram como 

objetivo fechar essas instituições de caridade, bloquear seus fundos e mobilizar campanhas 

internacionais contra seus doadores estrangeiros.‖ Israel alega que o trabalho social do Hamas, na 

verdade, canaliza fundos para suas atividades militares, como o analista Jim Zanotti também 

http://www.crs.gov/


colocou acima. Porém HROUB (2008, p.103) considera que ―a verdadeira intenção por detrás desse 

assédio e pressão contínuos sobre essas atividades beneficentes e geradoras de recursos, tanto de 

Israel quanto posteriormente da Autoridade Palestina, era destruir a popularidade que elas 

proporcionavam ao Hamas‖. HROUB (2008, p. 103), acrescenta ainda:  

Depois de 11 de setembro de 2001, a pressão sobre o Hamas e suas atividades 

multiplicou. Israel logrou êxito em mobilizar os Estados Unidos e Reino Unido 

para que tomassem medidas contra um número de organizações islâmicas acusadas 

de enviar fundos para as atividades beneficentes do Hamas. 

  

                   Mesmo sendo impedida diversas vezes tanto por Israel quanto pela Autoridade Palestina 

em dar continuidade aos seus trabalhos sociais, o Hamas conseguia impulso para recomeçar. 

Percebe-se que fechar as instituições de caridade não ajudou na redução dos ataques militares do 

Hamas, nos anos de 1987 até 2003, nem a diminuição de sua popularidade. As instituições de 

caridade seguiram funcionando, servindo a centenas de milhares de palestinos necessitados 

principalmente na Faixa de Gaza. 

                Abaixo, algumas comparações dos valores, no que tange ao Orçamento Público 

disponível para Gaza e Cisjordânia
82

 ano (2010):      

         

Tabela 1: Comparativo dos valores do Orçamento Público anual do ano de 2010 

TERRITÓRIOS GAZA CISJORDÂNIA 

População palestina no território 1,55 milhões 2,04 milhões 

Número de funcionários Públicos 32.000 mil. 145.000 mil 

Estimativas do orçamento público total 

anual 

$ 320 a 540 mil 

dólares 

$ 2,78 bilhões de 

dólares 

Receita Federal anual em 2010 $ 60 mil dólares $ 1,54 bilhões de 

dólares 

                                                           
82 Dados dos orçamentos de Gaza e Cisjordânia. CRS Report for Congress Fontes: Agência Central de Inteligência, do 

Departamento de Estado, Yezid Sayigh. Notas: Todos os valores são a partir de março de 2010 e são aproximados 

   Prepared for Members and Committees of Congress. Disponível em: Congressional Research Service 

   7-5700 www.crs.gov R41514. Acessado em 28-09-2011. 

http://www.crs.gov/


                Quanto à disciplina e eficiência em segurança nos territórios ocupados, uma atenção 

internacional tem se concentrado em melhorar a profissionalização das forças de segurança da AP 

na Cisjordânia. Os analistas em Oriente Médio dizem que as forças de segurança do Hamas em 

Gaza apresentam níveis impressionantes de disciplina e eficiência que têm conseguido manter a 

ordem. Há, no entanto, relatos generalizados de maus-tratos e tortura de opositores políticos do 

Hamas (particularmente os membros do Fatah) e outros prisioneiros. Ao mesmo tempo, circulam 

relatos semelhantes sobre AP quanto ao tratamento de membros do Hamas e simpatizantes na 

Cisjordânia. Em uma região que sofre com o desgaste dos conflitos essa suspeita é bem plaúsível. 

               As Principais Forças de Segurança do Hamas em Gaza
83

são as seguintes: 

  

Tabela 2: Principais Forças de Segurança do Hamas 

TERRITÓRIOS GAZA 

Serviço de Segurança Interna contra infiltração de rivais estimado em 500 mil pessoas 

Força VIP de Proteção 2.000 mil funcionários 

Força de segurança nacional 930 funcionários 

Rotina de policiamento civil e criminal 10.000 funcionários 

 

                      Em termos de ajuda externa e assistência, o Hamas  conta com o apoio financeiro e 

militar do Irã, Síria e Hesbollah. Em Damasco na Síria, o Hamas conta com as lideranças do exílio 

que direcionam as operações do grupo. Hezbollah, no Líbano, fornece ao movimento treinamento 

militar, bem como financeiro e apoio moral e já atuou em algumas maneiras como um mentor ou 

modelo para o Hamas, que tem procurado emular o sucesso político e de mídia do grupo libanês. 

(CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress)
84

 

                 Naturalmente há pouca informação pública sobre as finanças ou orçamento anual do 

Hamas. Existem apenas algumas estimativas. Contrariando a impressa e o senso comum, HROUB 

(2008, p.180) destaca que ―a menor fração do orçamento do Hamas está destinada para fins 

                                                           
83 Fonte: Mohammed Najib, "Hamas cria braço de inteligência externa" ,Jane Analista de Assuntos Islâmicos, 29 de   

janeiro de 2010 apud. Prepared for Members and Committees of Congress. Disponível em: Congressional Research 

Service7-5700 www.crs.gov R41514. Acessado em 28-09-2011. 
84 Congressional Research Service 7- 700 www.crs.gov R41514 

http://www.crs.gov/
http://www.crs.gov/


militares. A maior parte vai para programas de assistência social que são promovidos pelo 

movimento‖. 

                 A informação que se tem sobre as fontes de rendimento do Hamas giram em torno de 

doações originadas dos partidários palestinos, árabes e muçulmanos de forma individual. Segundo 

Jim Zanotti analista em Oriente Médio Dezembro,2, 2010, 

 

Funcionários dos EUA e muitos analistas concluíram que, baseando-se em suas 

raízes históricas e laços para a Palestina, o Hamas recebe grande parte de seu apoio 

de particulares e organizações da diáspora palestina e das maiores comunidades 

árabes  do mundo muçulmano, Arábia Saudita e países do Golfo.(Congressional 

Research Service7-5700 www.crs.gov R41514). 

 
 

                  É plausível acreditar nessa afirmação já que nem Israel e nem os Estados Unidos jamais 

acusaram qualquer Estado de subsidiar o Hamas, exceto o Irã.  

 

Alguns relatos dizem que as contribuições para alas política e militar do Hamas no 

Irã vão de US $ 20-30 milhões anuais. No entanto, embora o Hamas acolhe ajuda 

iraniana direta e indireta, a reputação do Irã entre as populações árabes, 

indiscutivelmente, foi reforçada nos últimos anos pela sua posição e  retórica anti-

ocidental e anti-Israel, o Hamas e o Irã pode intencionalmente manter uma medida 

de distância um do outro . Uma interpretação alternativa é que eles simplesmente 

subestimam a extensão de seus laços. Eles parecem compreender a importância de 

manter uma imagem Hamas entre os seus componentes internos, como um 

desdobramento autêntico da Irmandade Muçulmana palestina. Influenciar o futuro 

do Irã sobre a cena política palestina, parece ligada à sorte do Hamas, que tem 

vindo aumentado desde seu surgimento político no final da década de 1980, e 

reforçado pela sua vitória nas eleições palestinas do Conselho Legislativo em 2006 

e aquisição de Gaza em 2007, possivelmente, com apoio iraniano, contrabando de 

armas, dinheiro e outros contrabandos na Faixa de Gaza. (Congressional Research 

Service7-5700 www.crs.gov R41514). 

 
 

                      Independente da ajuda iraniana ou não ao movimento, como já discutido visto 

discutível, uma vez que essa ajuda pode influenciar na imagem do Hamas dentro e fora da Palestina 

e o Hamas quer limpar o estigma que carrega, os países árabes e muçulmanos têm enfrentado 

pressões internas para que apoiem o Hamas e os palestinos, ou, ao menos, que deixem abertos 

canais para o apoio popular sem o aúxilio do Estado. HROUB (2008, p. 181), afirma que ―o Hamas 

tem sido bem sucedido em solicitar fundos dos palestinos das classes alta e média na Cisjordânia e 

Faixa de Gaza‖, tornando possível a continuidade dos trabalhos prestados à população carente. 

. 
Desafiando os difíceis obstáculos impostos pelos israelenses e a fiscalização norte-

americana e ocidental sobre todo o dinheiro que possa chegar até o Hamas, o 

movimento tem mantido de forma prudente suas fontes locais de renda. Em 



centenas de mesquitas espalhadas pelas cidades palestinas, os partidários do Hamas 

fazem suas doações em dinheiro que acabam diretamente nos cofres do movimento 

financiando suas atividades. 

 

 

              Quando assumiu o poder em 2006, as taxas de pobreza e desemprego eram enormes, foi 

quando se viu diante de um grande dilema de garantir uma enorme quantidade de fundos não para 

o próprio funcionamento, mas para alimentar  e proteger quase toda a população palestina. 

 

1.9 O Hamas  e a corrida pelo voto 

 

   

               
Um movimento, seja ele qual for, não pode ser apenas consolidado com base em seus 

trabalhos sociais ou arranjos políticos. O instrumento clássico de legitimação de regimes e 

movimentos políticos e sociais é naturalmente a ideologia; todavia, mesmo as justificativas 

ideológicas extrapolam o discurso. José Murilo de Carvalho (1990) em sua obra a ―Formação das 

Almas‖ aponta que é ―através do imaginário que se podem atingir não só a cabeça, mas de modo 

especial, o coração, isto é as a aspirações, os medos e as esperanças de um povo‖ CARVALHO 

(1990, p.10).  

                 A questão do imaginário ganha relevância a partir da assertiva, com a qual concordamos, 

de que o homem está sempre imerso numa rede de sentidos (Weber) ou numa comunidade de 

sentidos (Baczko). Ou seja, é a partir do social que os homens interagem entre si e constroem suas 

identidades. É a partir do social também, ou da produção social de bens simbólicos, que se 

estabelecem relações de poder e de sentido, onde se garanta a hegemonia ou onde ela seja quebrada. 

Por isso, a luta acaba sendo por fazer crer, por significar, onde o imaginário social serve ao 

antagonismo, por exemplo, sobre o qual foi construída a sociedade palestina dos territórios 

ocupados. Para BASZCO (1985, p.299), exercer um poder simbólico não consiste meramente em 

acrescentar o ilusório a uma potência ―real‖, mas sim em duplicar e reforçar a dominação efetiva 

pela apropriação dos símbolos e garantir a obediência pela conjugação das relações de sentido e 

poderio. 

Os bens simbólicos (...) nada tem irrisórios e não existem (...) em quantidade 

ilimitada. Alguns deles são particularmente raros e preciosos. Prova disso é que 

constituem o objeto de lutas e conflitos encarniçados e que qualquer poder impõe 

uma hierarquia entre eles, procurando monopolizar certas categorias de símbolos e 

controlar as outras. Os dispositivos de repressão que outros poderes constituídos 

põe em pé, a fim de preservarem o lugar privilegiado que a si próprios se atribuem 

no campo simbólico, provam, se necessário fosse, o caráter decerto imaginário, 



mas de modo algum ilusório, dos bens assim protegidos, tais como os emblemas de 

poder, os monumentos erigidos em sua glória, o carisma do chefe,etc. 

 

                O imaginário não é ilusório, mas um efeito do real. Para BOURDIEU (2006, p.9-14), o 

poder simbólico é um poder de construção da realidade,  

 

que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e 

em particular, do mundo social). [...] O poder simbólico tem o poder de se fazer ver 

e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e desse modo, a ação 

sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 

específico de mobilização. 

  

                  No imaginário das pessoas que vivem nos territórios ocupados da Palestina, depois de 

longos acordos de paz que no fim nunca responderam aos anseios da população de uma maneira 

satisfatória, o Hamas, com a sua carga de trabalhos sociais, de lutas das quais muitas de forma 

violenta, um símbolo da resistência palestina, parecia poder, naquele momento, dar a solução ao 

menos em parte para aqueles que já não tinham muita esperança por mais de meio século. Nessa 

medida, o Hamas soube ao que parece, usar o imaginário social em seu benefício, dado que eles 

podem, de certa forma, modelar condutas. Segundo CARVALHO (1990, p. 10),  

 

O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias [...], mas 

também por símbolos, alegorias, rituais e mitos [...]. Os símbolos e mitos podem 

tornar-se elementos poderosos de projeção de interesses, aspirações e medos 

coletivos [...]. A manipulação do imaginário social é particularmente importante 

em momentos de mudança política e social, em momentos de redefinição de 

identidades coletivas. 

 

 

 
Figura  24 -Celebrações do 24° aniversário da sua fundação como partido político na cidade de Gaza, na 

Palestina. 14      dezembro de 2011: Fonte: foto dos arquivos do fotófrafo Majdi Fathi, disponpivel em: 

www.facebook.com 



 

                                          

  
Figura: 25 - Simpatizantes do Hamas palestino islâmico durante as celebrações para o 24° aniversário da sua fundação 

como partido político na cidade de Gaza, na Palestina. 14 dezembro de 2011:  Foto dos arquivos do fotógrafo Majdi 

Fathi, www facebook.com 
 

                     

    
 

Figura 26- 24° Aniversário do partido político na cidade de Gaza, na Palestina. 14/12/ 2011 Majdi Fathi, 

www.facebook.com 

 



                  Nessa perspectiva, o Hamas, em suas várias faces, juntamente com o seu trabalho social, 

soube, ao que parece, canalizar os sentimentos coletivos no esforço de criar uma nova sociedade, 

um novo sistema político ao longo dos anos. Relacionado a isso exemplifica CARVALHO (1990, p. 

11), quando cita o caso da Revolução Francesa, ―Mirabeau disse-o com clareza: não basta mostrar a 

verdade, é necessário fazer com que o povo a ame, é necessário apoderar-se da imaginação do povo. 

Para a Revolução, educação pública significava acima de tudo isto: formar as almas.‖ Seguindo essa 

mesma política e provavelmente influenciada por ela desde a chegada de Napoleão ao Egito em 

1798, que a Irmandade Muçulmana e posteriormente o Hamas pregaram a importância da educação 

e da islamização da sociedade como meio de transformação, de mudança, de formação das almas, 

―preparação de gerações‖ HROUB (2008, p.41). Segundo ANTES, (2003, p. 107), ―Quando o povo 

absorvesse a mensagem do Islã e se deixasse transformar por ela, a nação se tornaria muçulmana 

sem conquista violenta.‖ 

                Importante destacar que a Plataforma eleitoral do Hamas por ―mudança e reforma‖ traz 

em seu bojo toda a ideologia pregada pelo movimento desde o seu início, porém, numa linguagem 

mais sutil e menos radical. Um programa abrangente para a libertação da Palestina coerente com os 

anseios do povo. Podemos perceber isso através de pesquisas realizadas antes das eleições de 2006.                        

               Toda a trajetória do Movimento de Resistência Islâmico (Hamas), desde a primeira 

Intifada ocorrida em 1987, vinha realçando que o grupo dispunha de um importante capital de apoio 

social representado tanto pelos jovens pobres quanto pela burguesia do comércio.  Por capital social 

se entende a habilidade dos indivíduos em garantir benefícios por meio de associação em redes de 

relações sociais. Segundo PUTMAN (1993, p. 177-179), ―o capital social visto como um fenômeno 

social está fundamentado em dois aspectos centrais: a associação de indivíduos em redes ou outras 

formas de organização horizontal e a existência de confiança mútua e reciprocidade‖. Capital é uma 

palavra símbolo do capitalismo, que remete a recursos econômicos, mercado, riqueza etc. 

       ―O termo capital é de definição bastante complexa, pois a linguagem comum o define como 

sendo um bem que um indivíduo possui como riqueza‖ BOTTOMORE (1988, p. 44). Já no 

contexto da obra de Karl Marx: 

 
(…) capital não é uma ‗coisa‘, mas determinada relação de produção, social, 

pertencente à determinada formação sócio-histórica que se representa numa coisa e 

dá um caráter especificamente social a essa coisa. O capital não é a soma dos meios 

de produção materiais e produzidos. São os meios de produção monopolizados por 

determinada parte da sociedade, os produtos autonomizados em relação à força de 

trabalho viva e às condições de atividade exatamente dessa força de trabalho, que 

são personificados no capital por meio dessa oposição MARX (1988, p. 251). 



                        O conceito de capital social guarda, portanto, um contraste de difícil entendimento; se 

capital envolve os meios de produção concentrados e acumulados, um estoque de bens físicos, o 

capital social envolveria um estoque de bens sociais abstratos, como confiança, normas sociais e 

relações interpessoais. O capital social está fundado em relações sociais, e aspectos dessa estrutura 

social – tais como relações, normas e confiança social – podem ajudar a desenvolver a coordenação 

de atividades e a cooperação em torno de projetos de benefício comum. O capital social refere-se, 

então, à capacidade e à habilidade dos cidadãos de conectarem-se.  

                Consoante D‘ARAÚJO (2003, p. 9) nos anos 90, o Banco Mundial passou a distinguir 

quatro formas de capital, 

 

Capital Natural: que corresponde aos recursos naturais de um país; 

Capital financeiro: que é o resultado do que é produzido pela sociedade em termos 

de infra-estrutura, bens de capital e assim por diante; 

Capital humano: reflete saúde, educação e nutrição da população; e 

Capital social: relaciona-se a capacidade da sociedade de estabelecer laços de 

confiança interpessoal, redes de cooperação com vistas à produção de bens 

coletivos. 

 

                  O capital social pode ser constituído por elementos como informações, ideias e apoios 

compartilhados entre pessoas e grupos de pessoas; normas e relações de confiança que existem 

entre cidadãos de uma dada sociedade; sistema de participação que estimulam a cooperação. Quanto 

maior a capacidade dos cidadãos confiarem uns nos outros, além de seus familiares, bem como, 

maior e mais rico for o número de possibilidades associativas numa sociedade, maior o volume de 

capital social. BURT (1992; 2001) afirma que a estrutura da rede social pode ser entendida como 

um conjunto de pessoas que possuem entre si algum tipo de relação, com alguma frequência e 

obedecendo a algum tipo de padrão e valores. Uma pessoa no interior de uma rede social possui 

melhor acesso aos recursos disponibilizados por ela. BURT (1997, p. 339), considera ―o capital 

social como parte integrante do capital humano, mas este se refere a uma habilidade pessoal, 

enquanto o capital social se refere a oportunidades‖. Pode-se dizer que o capital social é a 

―cimento‖ que permite manter as instituições coesas. 

                      Capital social é um conceito abstrato de difícil definição. BOURDIEU (1998, p. 67), 

versando sobre a questão, define capital social como sendo,  

 

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede 

durável de ligações mais ou menos institucionalizadas de inter-conhecimento e 

inter-reconhecimento.[...]  O volume de capital social que um indivíduo possui 



depende da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do 

volume do capital pertencente a quem está ligado. 

 

 

                  Consoante COLEMAN (1990, p. 302), capital social é definido por suas funções, não 

uma entidade única, ―mas uma variedade de entidades com duas características em comum: todas 

são parte de uma estrutura social e facilitam a ação de alguns indivíduos que estão dentro da 

estrutura‖.  O capital social é o resultado do que é produzido pela interação social entre indivíduos 

ou grupos no sentido de cooperação e reciprocidade. Sendo assim, o capital social contribui para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas. 

                Para KEPEL (2003, p. 484), a tarefa do grupo Hamas era fazer frutificar esse capital 

social acima explicitado no sentido de, 

 
aproveitar do descontentamento com a lentidão ou os impasses do processo de paz, 

ou mesmo do autoritarismo ou da corrupção dos líderes da Autoridade Palestina. 

Era preciso manter a pressão sem se enveredar pelo terrorismo dos grupos 

islâmicos radicais, que se deixavam levar pelo apelo a jihad. 

 

                É claro que de nada serviria essa ideia de capital social caso estivesse apenas ligada a 

algum tipo de "determinismo cultural" (herança cultural recebida). Contudo, o termo "capital" já 

nos remete a uma interpretação como algo acumulável, passível de mudança no tempo, mesmo que 

de forma lenda e gradual. 

                 Durante os vários anos que precederam as eleições de 2006 para a CLP, os resultados do 

Hamas em todos os tipos de eleições, incluindo uniões estudantis, associações profissionais e 

municipalidades, atingiram entre 35% e 45% dos votos, funcionando como uma espécie de 

termômetro, medindo o grau de aceitação do Hamas junto à sociedade palestina, ou melhor, 

medindo o capital social do movimento. Ainda que o Hamas tenha sido desde a primeira Intifada 

em 1987, proibido de atuar e muitos de seus militantes foram presos ou exilados em 1990, mesmo 

assim, conseguira capitalizar, em torno das candidaturas para as eleições das entidades de classe, 

representadas por simpatizantes e pelos temores causados por uma negociação de paz que parecia 

extremamente desfavorável aos interesses palestinos. KEPEL (2003, p.487), salienta que, em março 

de 1992, ―os islâmicos obtiveram uma vitória incontestável na câmara de Comércio de Ramallah - 

cidade secularizada onde viviam muitos cristãos - mostrando que o Hamas realmente tinha o apoio 



da classe média‖. Em outras ocasiões, fortalecido pelas urnas
85

, o Hamas demonstrou a sua 

penetração junto a burguesia religiosa. Também não negligenciou, no entanto, a necessidade de 

expressão da juventude pobre radicalizada e conservou o controle das ruas em detrimento da OLP. 

                  De qualquer modo, muito dos altos e baixos no número de votos recebidos pelo Hamas 

em vários anos de sua participação política também corresponderam ao ambiente político no 

período daquelas eleições em particular. HROUB (2003, p.114), falando acerca dessa oscilação do 

grupo assim se manifesta. 

 
Quando as pessoas se sentiam mais esperançosas quanto à evolução das 

negociações de paz com Israel, o ―programa de resistência‖ do Hamas tendia a 

gerar mais dúvidas e ocorria uma redução no número de seus partidários. 

Contrariamente, quando a frustração com as negociações era aumentada e 

exacerbada pela contínua humilhação provocada pelos israelenses, nesse clima 

tenso o Hamas tendia a ganhar apoio em qualquer eleição que houvesse. 

 

                Segundo a prévia da corrida eleitoral para 2006 no Conselho Legislativo Palestino, 

levantada pelo o Department of State, Whashington, DC, 20520, January 19, 2005 M-05-06 Hamas 

and Fateh Neck and Neck As Palestinian Elections Near
86

,E 

 
entre os prováveis eleitores, 32 por cento pretendem votar Fatah na cédula 

Nacional, enquanto 30 por cento dizem que vão apoiar o Hamas. A corrupção é a 

questão que impera entre a população palestina, a maioria acredita que o Hamas é 

mais qualificado do que Fatah para limpá-lo. Enquanto o Hamas é visto como 

menos capaz que Fatah para avançar as negociações com Israel, a maioria de 

ambos, os Fatah e simpatizantes do Hamas querem um continuação do cessar-fogo, 

negociações em curso com Israel, e uma solução de dois 

Estados.(wallachma@state.gov;smeltzd@state.gov). 
 

 

                    Como  dito, a Autoridade Palestina (AP) responsável em prover também a assistência 

social, tanto na Cisjordânia quanto na Faixa de Gaza, vinha deixando muito a desejar em seus 

serviços além de ser acusada de corrupção em seu governo. Nessa perspectiva, livrar os territórios 

da corrupção pesou muito na hora de escolher o partido. Os desvios de verba para a assistência e 

educação eram vergonhosos. Sendo assim, quase um terço de todos os eleitores (29%) tinha em 

primeiro lugar a corrupção como a questão mais importante na próxima eleição. Em seguida, com 

(20%), a questão da lei e da ordem. Com (14%) a questão da libertação dos prisioneiros. E 
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finalmente, com (12%) a questão do emprego e da economia. Da mesma forma, (34%) do público 

acredita  que "a reputação de não ser corrupto" é a qualidade essencial a se considerar na hora de 

escolher o partido ou candidato. 13% consideram a experiência econômica, (12%) levam em conta 

as credenciais acadêmicas e (10%) consideram suas histórias em lutas nacionais. O quadro abaixo 

traz todos os partidos que estavam na corrida pelo voto em 2006. 

Tabela 3:  "Quem é que vai votar na cédula Nacional nas próximas eleições legislativas? 

(os prováveis eleitores) 

 Total West Bank Gaza Jerusalem PCL seats 

The Alternative 6% 8% 3% 12% 4 

Indepe Palestine Bhargouti 13 16 7 14 9 

Martyr Abu Ali Mustafa 8 8 8 7 5 

Martyr Abu al-Abbas 1 2 0 5 0* 

Freedom and Socia Justice 1 0 2 2 0* 

Change and Reform (Hamas) 30 27 36 24 22 

National. C. For justice Dem 1 1 1 3 0* 

The Third Road (Salem Fayed) 3 3 4 2 2 

Freedom and Independence 1 1 1 2 0* 

Justice for Palestine 0 0 0 0 0 

Fateh movement 32 30 37 29 24 

Don't know/ No answer 3 5 2 2 Total 66 

 

                Os números citados são baseados em uma pesquisa face a face, realizada  entre os dias 

13-15 de janeiro de 2005 entre uma amostra representativa de 1.000 pessoas. (54%) adultos 

Palestinos na Cisjordânia, (36%) da Faixa de Gaza e (10%) em Jerusalém Oriental. Os 

levantamentos foram realizados pelo Centro de Mídia e Comunicações de Jerusalém, 

usando amostragem aleatória estratificada. Em um intervalo de confiança de 95%, o erro de 

amostragem para a pesquisa está em torno de 4%. (Prepared by Michael Wallach and Dina Smeltz 

(wallachma@state.gov; smeltzd@state.gov) Issued by the Office of Research, U.S. Department of State 

(202.203.7932). 
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                   O pleito eleitoral, através do qual os outros 66 assentos do Conselho Legislativo 

Palestino seriam escolhidos, não pode ser previsto com base na pesquisa de janeiro, devido ao 

tamanho da amostra. No entanto, um estudo independente com uma amostra maior, conduzido pelo 

pesquisador palestino Khalil Shikaki observou, entre os dias 29-31 dezembro de 2005, que o partido 

colocou filiação de 40 dos prováveis candidatos vencedores da seguinte forma: 19% a 48% como 

filiada à Lista de Mudança e Reforma (Hamas), 18% a 45% filiada à Lista Fatah, e 3% ou 7%como 

independentes (wallachma@state.gov; smeltzd@state.gov). 

                De acordo com a pesquisa sobre intenções de votos, o Hamas já se despontava como o 

partido que ficaria com o maior número de cadeiras no parlamento Palestino em 2006. Segundo o 

mesmo documento Office of Reseach in Departament of State Washington, DC, 20520. January, 

19, 2005
87

:  

 A confiança no Ham (Up) sobe, e a confiança em Fatah é estável. 

O provável sucesso do Hamas nas urnas reflete o aumento a longo prazo da 

confiança do público na resistência e nos trabalhos sociais do Hamas. A proporção 

na pesquisa de janeiro, que dizem confiar no Hamas coincide com a alta histórica 

de 27%, vista pela primeira vez na Primavera de 2005, representa um aumento de 6 

pontos desde novembro.  O Apoio ao Fatah tem se mantido estável desde o final do 

outono, caindo apenas 2 pontos percentuais. O impulso recente em confiança para 

o Hamas parece não vir das tradicionais fileiras,  mas daqueles que anteriormente 

confiavavam  em "nenhum partido" ou no Fatah (10% versus 19% agora em 

novembro). 

 

                  Tomando o exposto, e, ao que parece ao longo de tantos anos de trabalhos sociais e de 

resistência à ocupação israelense, o Hamas no momento que se colocou como partido político 

disposto a participar das eleições de 2006 e como salienta HROUB (2008, p. 21), ―dificilmente se 

pode dizer que o povo palestino votou no Hamas essencialmente por razões religiosas‖. Ao 

contrário, isso aconteceu pelo capital social agregado e por aquilo que Baczko, citado por José 

Murilo de Carvalho (1990) atribui à comunidade de sentidos. 
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Um símbolo estabelece uma relação de significado entre dois objetos, duas idéias, 

ou entre objetos e idéias, ou entre duas imagens. Embora estabelecimento dessa 

relação possa partir de um ato de vontade, sua aceitação, sua eficácia política, vai 

depender da existência de comunidade de imaginação ou comunidade de sentido 

CARVALHO (1990, p. 13). 

 

 

                  Nessa perspectiva, inexistindo esse terreno comum de comunidade, de imaginação, que 

terá suas raízes, seja nas aspirações coletivas ou no imaginário coletivo em busca de um novo 

imaginário, ―a relação de significado não se estabelece e o símbolo cai no vazio‖ CARVALHO 

1990, p.13).  O que não ocorreu com o grupo Hamas, os seus eleitores naquelas eleições, endossou 

a opinião de que as pessoas estavam votando por um novo sangue e por um movimento nacionalista 

de libertação que prometia mudar e reformar todas as frentes tanto políticas quanto sociais. Quando 

as partes são diretamente comparadas, os prováveis eleitores tendem a ver o Hamas como mais 

qualificado para limpar corrupção, resistir à ocupação e defender os valores sociais. 

 Assim, aqueles que acreditam que a corrupção é a questão mais importante na 

eleição são mais propensos a votar no Hamas (40%) do que Fatah (25%). Aqueles 

que se identificam como "religiosos e conservadores" também tendem a preferir o 

Hamas (47%) para Fatah (28%). [...] falta de esperança no processo de paz pode 

também contribuir para o apoio ao Hamas. Prováveis eleitores que têm pouco ou 

nenhuma esperança de que haverá uma solução pacífica para o conflito claramente 

preferem Hamas (30%) para Fatah (12%). Além disso, aqueles que acreditam na 

resistência armada contra Israel é a questão importante na campanha são duas 

vezes mais propensos a votar no Hamas  (55%) do que votar em Fatah (21%). 

Office of Research. Departament of State Washington, DC, 20520. January, 19, 

2005
88

. 

 
                   Sendo assim, foi esse o cimento que provavelmente uniu o povo e o Hamas. ―O sentido 

de identidade‖ CARVALHO (1990). Porque diante de todos os problemas, no imaginário coletivo, 

o Hamas parecia estar correspondendo aos anseios dos palestinos mais do que o Fatah, um 

movimento de ideologia secular, como exemplificado acima. Não podemos descartar o peso que 

tem a religião tanto na Faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Afinal, o Hamas é uma mistura de 

movimento de libertação e partido religioso. 

Após anos de luta persistente, tornou-se o agente principal tanto nos parâmetros 

dos conflitos árabes e palestino-israelenses quanto na arena política islâmica na 

região. [...] Usando estratégias numerosas e interligadas, para expandir as 

atividades educacionais, sociais e obras de caridade, além da propagação religiosa, 
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o grupo conseguiu se tornar amplamente popular no eleitorado palestino, tanto 

dentro, como fora da palestina HROUB (2008, p.17). 

 

                   Mas fazendo uma retrospectiva de apenas uns poucos anos que antecederam essa vitória, 

talvez possamos entender que além de todo um trabalho em prol do povo palestino, dessa 

comunidade de sentidos dentro do território palestino, o próprio panorama mundial e as políticas 

adotadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Israel naquele contexto, deram a sua 

contribuição numa espécie de plano imperialista
89

 para a Palestina. Só para citar alguns: o trauma 

causado ao mundo árabe pela invasão anglo-estadunidense ao Iraque em 2003, a morte de Arafat 

em 11 de novembro de 2004 e substituído em seguida por Abbas. Como completa o professor 

Mário Maestri,
90

  

seguido pela ambiciosa operação, a eleição de Abu Abbas, de 69 anos, antigo 

guerrilheiro ganha a colaboração, primeiro como dirigente do Fatah e, em 9 de 

janeiro de 2005, como presidente da Autoridade Nacional Palestina – ANP –, o 

arremedo de governo permitido pelos israelenses aos palestinos sob ocupação. 

Primeiro ministro em inícios de 2003, Abu Abbas renunciou por opor-se a Arafat. 

Com pouco prestígio entre os palestinos, foi um duro crítico da segunda ―Intifada‖ 

e defensor do fim dos ataques a Israel. A eleição de Abu Abbas foi facilitada pelo 

seqüestro, em 2002, e condenação à prisão perpétua, a seguir, pelo Estado de Israel, 

do popular, carismático e combativo Marwan Barghuti, dirigente do Fatah na 

Cisjordânia. Hoje com 46 anos, Barghuti foi um dos principais organizadores, em 

1987-93, da primeira ―Intifada‖, a guerra dos Davids armados de pedras contra os 

Golias encerrados em blindados, e tem sido igualmente crítico implacável da 

corrupção e dos excessos da ANP. A terceira e última etapa política do ambicioso 

plano do imperialismo constituía a vitória eleitoral total, nas últimas eleições 

parlamentares de 25 de janeiro, dos seguidores da Fatah de Abu Abbas. Para tal, 

manipularam-se vergonhosamente as listas de candidatos daquele movimento, 

marginalizando os nomes comprometidos com a resistência e privilegiando aqueles 

que se esbaldavam na colaboração e no usufruto privado das escassas verbas 

cedidas pelos USA e pela União Europeia para financiar a ANP. 

  

                  Nessa medida, em nome e com o apoio de Israel, o novo governo reprimiria todos que se 

opusessem, dentro e fora da OLP, ao abandono das reivindicações palestinas: liberdade dos 

prisioneiros políticos; devolução dos territórios ocupados em 1967; direito de retorno das 
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populações expulsas; independência do setor oriental de Jerusalém; constituição de Estado palestino 

soberano. Entretanto, como assinala o mesmo autor citado acima, 

Em nome da paz, o governo palestino liderado por Abu Abbas aceitaria a 

constituição de um Estado fantoche e desmilingüido, formado pela faixa de Gaza, 

recém-desocupada; por alguns enclaves territoriais na Cisjordânia, cercados por 

possessões israelenses, à semelhança dos bantustãos do finado regime racista sul-

africano. Em vez de uma nação palestina independente, um protetorado israelense, 

sem capital, sem unidade territorial, sem autonomia econômica, sem autoridade 

sobre suas políticas, fronteiras, finanças, exército MAESTRI
91

. 

 

                    Nesse sentido, esperava-se com esse plano, que a repressão das forças combatentes 

vergasse a disposição de resistência, criando as condições políticas, sociais e militares para a 

reorganização geral da sociedade e economia palestina, sob o controle de Israel. Todavia, a 

população palestina desarmou inexoravelmente a trama ardilosamente tecida, deslocando 

simplesmente grande parte do apoio que concedera ao Fatah, de Yasser Arafat, para o Hamas, de 

Ismail Haniya
92

. Retirou, assim, sem complacência, o apoio dado a Abu Abbas, devido a sua 

rendição ao governo israelense e de certa forma confirmando essa comunidade imaginada, o terreno 

comum que tanto a população palestina e Hamas compartilhavam. Isolou e enfraqueceu 

profundamente o presidente palestino e seus aliados, ao colocar no coração do próximo governo 

organização execrada como ―terrorista‖ pelo governo estadunidense, igual o IRA as FARC, o 

Hesbolah entre outros. 

                Não somente todas essas tramas que levaram a derrota do Fatah contribuíram para a 

vitória do Hamas. Mas, como mencionado anteriormente, nada seria possível sem razões como um 

trabalho social e de resistência a ocupação de anos, sentimento de pertencimento, de comunidade de 

sentidos, e o capital social acumulado ao longo dos anos.  De acordo com HROUB (2008, p. 97), 

―pelo menos metade dos eleitores apoiou abertamente o Hamas por causa de seus projetos e 

objetivos apresentados. A outra metade foi influenciada por outras forças.‖ Mas todas, de alguma 

maneira, ligadas aos anseios do povo palestino. 
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                 Como dito no capítulo anterior, o fracasso do processo de paz e o contínuo aumento da 

brutalidade israelense deixou os palestinos sem esperança em negociar um acordo pacífico de paz 

com Israel. Mediante tal realidade, toda a frustração das negociações de paz, dos acordos de Oslo e 

tudo o que resultou deles, mais as ardilosas tramas para colocar o Fatah no poder contribuiu na 

verdade para a sua derrocada e consequentemente a vitória do Hamas nas urnas.  

                 Em setembro de 1993, um encontro chamado Declaração de Princípios ou ―Declaração 

de Oslo‖ previa que Gaza e Jericó seriam os primeiros territórios a serem entregues a OLP o que 

dava motivo de satisfação para ambos os lados. Para KEPEL (2003, p. 498), com esse acordo,  

 

Israel conseguia se livrar da incômoda Faixa de Gaza, onde o custo de manutenção 

da ordem era demasiadamente elevado, e o comando central palestino podia 

anunciar à sua população um primeiro resultado tangível, prelúdio da criação de 

um Estado independente. A OLP esperava que esse avanço simbólico tivesse um 

efeito positivo sobre a engrenagem política, permitindo-lhe retomar a iniciativa 

política que o sucesso do Hamas havia prejudicado. 

 

                Todavia, apesar da popularidade momentânea que a OLP obteve nos territórios ocupados, 

mediante esse acordo, ele também facilitou a abertura de oposição anti-Arafat que se uniu em torno 

do Hamas. A classe média religiosa queria participar, mesmo que fosse como oposição do novo 

poder político. HROUB (2008, p. 98) considera que outro fator decisivo para a derrota do Fatah foi 

a sua incompetência, não apenas externamente nas negociações de paz, mas, 

também falhou de forma lamentável ao lidar com a vida diária da população 

palestina. A má administração, a corrupção e o roubo foram os ―atributos‖ usados 

para descrever seus principais líderes, ministros e membros do alto escalão. Como 

a pobreza e o desemprego atingiram níveis sem precedentes, o estilo de vida 

extravagante dos altos funcionários palestinos enfureceu a população, e as eleições 

deram ao povo o poder de punir esses dirigentes. 

 

               Concernente ao assunto, em entrevista ao Globo Online
93

, 26 janeiro de 2006, o diretor do 

Grupo Palestino de Monitoramento dos Direitos Humanos, Bassem Eid, afirmou que um "terremoto 

político" atingiu os territórios palestinos assim que o Hamas saiu vitorioso. 

 
Acho que o próprio Hamas ficou chocado e surpreso de como eles conseguiram um 

número tão grande de votos - disse. A crise interna do Fatah foi uma das razões 

para a vitória do grupo extremista nas eleições palestinas. As ameaças de Israel e 

da comunidade internacional também levaram o Hamas a conquistar o maior 

número de cadeiras no Parlamento. Mas o principal foi que, nos últimos anos, nós, 
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palestinos, temos ouvido da Autoridade Nacional Palestina tantas promessas, 

inclusive de combate a corrupção, e nada aconteceu. Os palestinos ficaram cheios 

dessa situação explicou. Muitos cidadãos de "mente aberta", democráticos, votaram 

no Hamas porque acreditaram que o movimento é o único capaz de realizar 

mudanças. 

          

                 A maior vitória nesse complexo tabuleiro político talvez tenha sido porque a mudança 

ocorrida naquele período foi fundamental e se deu sem violência de maneira pacífica, dando aos 

palestinos e ao Hamas um sentimento de orgulho por terem abraçado a ―democracia‖ e respeitado o 

seu resultado final.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

                      Ao longo desse trabalho, tentei expor algumas das situações que afligem o povo 

palestino desde os tempos bíblicos, sucessivas dominações, por diversos povos, em diversos 

períodos da sua história. Mas, principalmente, depois da Primeira e Segunda Guerra mundial, em 

que a Palestina passa a ser dominada pelas potências ocidentais da época. Essas guerras e seus 

desfechos constituíram a ruptura que está na origem da maioria dos conflitos que afetam o Oriente 

Médio e mais especificamente a Palestina, onde os problemas começaram a se esboçar, resultando 

no que assistimos nos dias de hoje. 

                 Dentro desse contexto de dominção e batalhas pela liberdade, pudemos acompanhar o 

nascimento de diversos grupos de resistência, muitos deles religiosos que lutaram e ainda lutam 

pela liberdade da Palestina como o grupo Hamas. Esses movimentos surgiram, exatamente, em 

função da perda de credibilidade dos movimentos seculares atuantes na época. O fracasso do 

modelo secularista abriu espaço para a ação dos movimentos religiosos. No novo cenário que se 

abria, o Islã se encontrava muito mais próximo à identidade palestina. 

                O movimento Hamas, desde o seu aparecimento, teve a sua imagem vinculada aos 

aspectos mais negativos. Uma imagem negativa e militante, taxada de terrorista, que foi e ainda é 

transmitida pela mídia numa espécie de demonização de seus inimigos, que ganhou o mundo, como 

um discurso de verdade deformando o teor do movimento.  

                 De fato, não podemos negar que o Hamas no seu início era radical e extremista, cometeu 

gravíssimos atos de violência e ―terror‖ contra Israel. De qualquer modo, nunca foi minha intenção 

nesse trabalho defender ou fazer apologia à violência e ao terrorismo. Tentei de maneira imparcial 

compreendê-lo. A grande questão em tela é que a única perspectiva do Hamas conhecida é a de 

―terrorista‖ e, com isso, acabamos ficando apenas com uma versão da história e nos esquecemos de 

olhar para trás, não levando em conta os problemas enfrentados pelos palestinos, questões que não 

são novas.  

                A segregação e a exclusão imposta ao povo palestino, fez crescer o sentimento de 

territorialidade e a consciência da necessidade de lutar pela liberdade, pelo direito de participar do 

―jogo‖ do mundo, de sair da esfera dos ―sem direitos‖ e muitas vezes uma comunidade considerada 

excluída pode reforçar as relações sociais entre si e chegar com o tempo a seu ponto explosivo. 

Desenvolvem-se de tal maneira, que o diálogo ou a tentativa de uma resolução por meio de acordos 



se torna bastante difícil. Até porque, como vimos os acordos assinados nunca foram cumpridos na 

íntegra.  

                  O fracasso das negociações, juntamente com o bloqueio imposto por Israel, disseminou a 

falta de esperança em se alcançar uma resolução para esse que é um dos mais longos conflitos 

políticos entre nações na atualidade.  

                 Constatamos que a Faixa de Gaza em meio a esse interminável conflito sofre 

severamente com o impacto econômico que mergulhou uma considerável parcela da população e o 

lugar em uma profunda pobreza, tanto relativa quanto absoluta e que surgiu como produto da 

impossibilidade de acesso ou carência de recursos para satisfazer as necessidades físicas e psíquicas 

mais básicas do ser humano. É estarrecedor que ainda hoje os palestinos vivam como gados 

cercados de arames farpados por todos os lados. 

                 Nessa medida, é uma característica peculiar, mesmo nos outros movimentos de 

resistência anteriores ao Hamas, o uso da violência por parecer ser a única saída para as suas 

reivindicações.  

               O Hamas que foi sendo descortinado nesse trabalho tentou ressaltar que nem só de 

resistência e pelejas vive o movimento, mas de incessantes trabalhos de assistência social, a sua 

marca registrada desde quando surgiu nas terras da Palestina ainda como braço da Irmandade do 

Egito, até se tornar partido político e vencer as eleições em 2006. O Hamas é mais do que uma 

simples facção militar, sua militância ou sua facção militar se resume ao seu braço armado. Fora 

isso, trata-se de uma organização política, cultural e social. Todos os outros setores do grupo atuam 

em áreas públicas. Exatamente esse lado do Hamas que motivou a escrita dessa pesquisa. 

                  Nesse sentido, fomos elencando página a página as circunstâncias históricas e o contexto 

da Palestina, realçando um conjunto de causas que poderiam ser apontadas para o sucesso do 

Hamas e pelo seu ―surpreendente‖ triunfo. 

                A grave situação sócio-econômica em Gaza e na Cisjordânia devido ao bloqueio que 

Israel vem impondo ao desenvolvimento palestino desde 1967 e que se agravou após as Intifadas 

continuam até o presente momento. O desemprego e a falta de mobilidade entre a Faixa de Gaza, a 

Cisjordânia e Jerusalém Oriental têm sido decisivos para aumentar a pobreza nos últimos anos e 

acentuar a dependência da população local da ajuda externa, o que dificulta as escolhas humanas. 

Quando a expansão das liberdades individuais e coletivas, a igualdade, e maiores níveis de justiça 

social não estão se fazendo presentes e ainda inibem o potencial do território para uma expansão 

econômica, tudo isso, porporciona o aumento dos níveis de insatisfação, desemprego e pobreza. 



                    Podemos constatar que ocupação israelense é um dos obstáculos mais significativos para 

o desenvolvimento humano nos territórios palestinos e o bloqueio econômico acentua o isolamento 

e a estigmatização, levando principalmente a Faixa de Gaza a uma pobreza crescente. O prejuízo 

proporcionado pelo longo conflito entre as partes, não só teve impactos na estrutura física que foi 

arruinada, como também gerou sérios danos psicológicos. (As pessoas em Gaza nutrem um 

sentimento de perseguição constante e vivem um terror diário, sempre esperando uma bomba cair 

sobre suas cabeças). Mesmo que se chegue a um consenso sobre a criação de dois Estados, será uma 

tarefa árdua erguer economicamente o território ocupado em patamares aceitáveis. Arrisco a dizer 

que seria necessário um ―novo plano Marshall‖.  Para agravar a situação, a região é desprovida de 

recursos naturais e a indústria palestina não consegue um crescimento sustentado devido à falta de 

financiamento e das incertezas políticas. O progresso em termos de desenvolvimento humano dos 

palestinos que vivem sob a ocupação prolongada, embora não seja impossível é extremamante 

difícil nas atuais circunstâncias.   

                  Com a precária intervenção pública no campo do social pela AP, as condições para uma 

movimentação mais intensa do Hamas nas questões sociais se fortaleceram. Nesse sentido, o Hamas 

tem atuado em diversas frentes ao mesmo tempo num trabalho em conjunto com outras instituições 

como URNWA (Agência de Assistência aos Refugiados da Palestina) na tentativa de minimizar a 

pobreza e o elevado desemprego na Faixa de Gaza. Contudo, apenas a distribuição de alimentos e a 

assistência social prestada por ambas não resolve os problemas que crescem a cada dia: deterioração 

da estrutura e sustentado crescimento negativo, capacidade de exportação declinante, pressões 

fiscais como o déficit dos gastos públicos, grande dependência externa e pobreza são características 

da economia da Palestina. 

                 Embora alguns números sobre o índice de desemprego divulgados nessa pesquisa por 

algumas instituições como a ONU se divergem, o fato é que mais da metade dos habitantes vivem 

abaixo da linha da pobreza e ao menos 40% da população ativa não tem emprego. Nessa 

perspectiva, a economia só poderia ter alguma chance de se recuperar se o conflito fosse resolvido 

de uma maneira satisfatória para as partes envolvidas. Sem dúvida que a pobreza está presente em 

muitas regiões até em proporções mais altas do que a Faixa de Gaza, isso é fato, mas o que leva a 

situação de Gaza ser mais pungente é porque agrega pobreza e ocupação. A população precisa 

recobrar a capacidade de produzir e comprar alimentos e, para tanto, precisa de liberdade e 

autonomia. 



                  Quando o Hamas venceu as eleições de 2006, este fato representou um divisor de águas 

histórico, ocasião em que uma grande mudança foi realizada na liderança do movimento de 

libertação nacional.  Essa mudança foi significativa não apenas para os palestinos, como também 

para árabes de outros países, muçulmanos e demais simpatizantes da criação de um Estado 

palestino. Isso porque, de uma forma ou de outra, viveram processos muito parecidos, de 

dominação e opressão pelas grandes potências desde a Primeira Guerra Mundial. A diferença é que 

alcançaram a sua independência e a Palestina não. 

                 O Hamas simbolizava a mudança no sentindo de libertar a Palestina do jugo israelense, 

promover o ―desenvolvimento‖ e combater a pobreza através da assistência social.  

                 É ledo engano definir os resultados eleitorais de 25 de janeiro 2006 como um simples 

deslocamento do apoio eleitoral da população, de uma administração do Fatah corrupta e incapaz 

para um Hamas visto como íntegro e competente; óbvio que não. A população palestina é uma das 

mais politizadas do Oriente Médio.  

                 A corrupção, antiga realidade nas filas do Fatah, foi minimizada pela população durante 

muito tempo, entretanto o ―jogo‖ naquele momento mudara. Os palestinos ficaram cansados 

daquela situação. Muitos cidadãos votaram no Hamas porque acreditaram que o movimento era o 

único capaz de realmente realizar mudanças.  O Fatah falhou em como lidar com a vida cotidiana 

palestina e pela primeira vez, em mais de meio século, um grupo islâmico - engajado na libertação 

nacional - tomou o comando, substituindo a liderança secular que havia controlado o destino da 

Palestina e o processo de tomada de decisão por décadas.  

                Usando estratégias numerosas e interligadas, o Hamas expandiu as suas atividades 

educacionais, sociais e obras de caridade, além de propagar a religião que é bastante arraigada na 

cultura de muitos povos no Oriente Médio. A Faixa de Gaza, em especial, tem uma profunda 

relação com a religião, sendo assim, o grupo conseguiu se tornar amplamente popular não só no 

eleitorado palestino, mas fora dele. 

                 Na ocasião das eleições de 2006, o Hamas alcançou a vitória esmagadora, com suas 

bases sólidas e construídas ao longo do tempo, um capital social relevante acumulado por décadas 

pelo seu engajamento em atividades educacionais, políticas e sociais. As atividades desenvolvidas, 

tanto sociais quanto educacionais nos territórios ocupados, tornaram-se mesclados com a 

comunidade palestina que díficil saber onde começa uma e termina a outra. O fracasso dos acordos 

de paz e a corrupção no Al Fatah também contribuíram de forma decisiva para a vitória do Hamas 

nas eleições parlamentares de 2006.  Parte dos eleitores que apoiaram o Hamas o fizeram por seu 



programa e objetivos declarados e por seu essencial senso de colaboração, que o manteve próximo 

dos mais pobres e necessitados. Já outra parte dos eleitores do Hamas foi motivada por outras 

forças, todas de alguma maneira ligadas aos anseios do povo palestino. 

              Nessa perspectiva, naquele pleito eleitoral, o nível de frustração e raiva entre o 

eleitorado palestino era sem precedentes. A agressividade israelense contra palestinos só aumentara.  

O fracasso da Autoridade Palestina, na época sob o comando do Fatah, elevara o nível de 

desemprego, acarretando grande parte da população a uma pobreza extrema. Além do que, o Hamas 

era, e ainda é, mais enraizado em experiências e atitudes dos habitantes da Cisjordânia e Gaza do 

que o Fatah, havendo nessa medida, uma comunidade e uma identidade de sentidos que 

proporcionou vantagem ao Hamas, contribuindo para que o movimento recebesse mais apoio, além 

do seu eleitorado já declarado.  

                 Portanto, a vitória do partido não foi um mero acaso e concluimos que nada seria 

possível se a população de Gaza e o Hamas não estivessem ligados pelas mesmas aspirações e pelas 

mesmas insatisfações e pelo mesmo desejo de mudanças. Inexistindo esse terreno comum de 

identidade, a relação de reciprocidade não se estabeleceria e o movimento Hamas jamais teria 

alcançado o respaldo que alcançou.  

                   Atualmente, e ainda debaixo de um férreo bloqueio econômico imposto por Israel e 

―derrubado do poder‖, ao que parece, a causa não está perdida para o Hamas. Se, após tantas 

ofensivas, ele manteve-se firme, auxiliando e atendendo os desejos da população, é mais do que um 

vencedor, e, mesmo que não fosse representativo dos anseios palestinos, o governo de Israel terá, ao 

custo de muito sangue, fortalecido politicamente um de seus piores inimigos. Se o bloqueio 

israelense de Gaza pretendia minar as forças do Hamas, que mantém o ―controle‖ da Faixa desde 

2007, o relatório sobre o emprego na região elaborado pela ONU
94

 indica o contrário, pois os 

números do emprego público sugerem que Israel fracassou, embora dimunuir os níveis de pobreza 

ainda seja uma possibilidade distante.  

               Sabemos que o desenvolvimento humano só pode ocorrer quando um nível básico de 

segurança humana e previsibilidade existe dentro de uma sociedade, situação na qual é bem difícil, 

devido à ocupação e ao bloqueio econômico imposto por Israel na Faixa de Gaza.Entretanto não é 

impossível como demonstra o relatório da ONU. 
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                  O estudo, divulgado no quinto aniversário do bloqueio israelense, salienta que desde 

2006 os salários caíram 34,5%, um declínio que submergiu na pobreza ainda mais os habitantes de 

Gaza. Entretanto, como vimos ao longo desse trabalho, se o objetivo de Israel ao decretar o 

bloqueio era, e ainda é, fragilizar o Hamas e diminuir o seu poder, o resultado foi precisamente o 

oposto.  Mesmo a economia da Faixa de Gaza estando muito abaixo do que se encontrava antes do 

bloqueio econômico, ainda sim, desde 2007, o único setor da economia que cresceu foi aquele que 

depende diretamente da administração do Hamas, que aumentou em 20 por cento os quadros de 

funcionários públicos. O setor público controlado pela formação islâmica gerou 70% dos postos de 

trabalho entre o segundo semestre de 2009 e o mesmo período de 2010. O Hamas aumentou o 

emprego público em um quinto, nos últimos quatro anos, e luta dia a dia para o reconhecimento da 

Palestina e para o seu desenvolvimento humano e social.  

                  Enfim, a revitalização do setor de bens comercializáveis e a reconstrução da capacidade 

produtiva são essenciais para o desenvolvimento da economia palestina. Embora o apoio de 

doadores seja vital, a sua eficácia econômica só será suficientemente realizada quando a política de 

fechamento de Israel e o bloqueio de Gaza forem suspensos. 
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