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Resumo 

 

Este trabalho gira entorno da 66ª Assembléia Geral da ONU, o pedido formal 

da Palestina pelo reconhecimento como estado perante a ONU, com isso o projeto 

se propõe a estudar  , analisar os  argumentos  e a situação em que se encontra a 
Palestina diante a esse evento diplomático  e observando os pros e os contras  em 

relação a  essa prerrogativa. 

 
Palavras-chave = Palestina , Estado , Reconhecimento  
 

 

 
Introdução 
 

 Este projeto de iniciação cientifica esta sendo desenvolvido em torno da 66 ª 

Assembléia da ONU , ocorrida no dia  23 de setembro de 2011  , que  tem como 

foco, o estudo analítico dos argumentos  proferidos pela então presidente da 
Palestina Mahmoud Abbas pelo pedido  do reconhecimento  da Palestina como 

Estado perante a ONU , portanto  ,  o projeto também se debruça a analisar os fatos 

abstraídos pelas pesquisas levantadas para completar e chagar a uma conclusão 

final em relação ao  tema central da  pesquisa  . 

Um dos  mecanismos que foi analisado e pesquisado foi o fato  , do 

reconhecimento  do  Sudão do Sul pela ONU em  2011 ,  que aceitou o mesmo 

como  membro não permanente  . Com isso , o desenvolvimento do projeto  

investiga como forma  de um “parâmetro de comparação”,  que será  aprofundado 

no artigo final a sua analise, deixando nessa etapa apenas para entrave das 

pesquisas . 

No dia 23 de setembro de 2011 muitas coisas foram postas em cheques , o 
discurso de Abbas foi inflamados de argumentos , ressaltando divergências políticas 

, erros na história , revisão na história da diplomacia da Onu , ataque a política 

truculenta de assentamentos por parte do governo de Israel e pedido para uma nova 

chance para construção  de um novo estado à Palestina . Este trabalho tem como 
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missão de retratar esse evento  que marcou a história da Palestina , o 

posicionamento de Israel e como ocorreu 66ª Assembléia Geral da ONU – O pedido 

pelo o reconhecimento como Estado. 
              

          

 
Objetivos 
 
 

Tendo em mente, o projeto focaliza em tentar chegar a um resultado  , se 

utilizando como meio a pesquisa   bibliográfica , a fim de  chegar a   uma conclusão  

sobre a prerrogativa central do trabalho ,  que ao longo do desenvolvimento   das  

analises e leituras vai criando-se   especulações sobre o tema abordado .  

Como acadêmica e por me interessar nessa área , acredito que esse projeto 
venha me acrescentar uma experiência empírica  no sentido de madurecer esse 

projeto para um mestrado , venho aprendendo em cada etapa e em cada pesquisa .  

 

 

 

 
     

 
Metodologia  

 

Os recursos utilizados na pesquisa e na construção do projeto são e será 

totalmente de cunho bibliográfico , como a problemática do trabalho gira em torno  

da 66 ª Assembléia Geral  (o pedido de reconhecimento da Palestina como Estado) 

o projeto trava uma  investigação histórica  das causas que levaram a esse evento 

diplomático , como também  as questões teóricas de concepção de Estado pela 

ONU , pela o sistema internacional , pela comunidade internacional e pela sociologia   
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Desenvolvimento 

 

 

 

 A pesquisa foi divida em etapas ,para melhor  compreendermos  e ter uma 

analise completa do objeto pesquisado . 

 

 1ª  passo  - cobertura da Mídia e como ela retratou a  66ª Assembléia  Geral 

da ONU .  Observando também o posicionamento de cada veiculo da 

impressa internacional . 

 
  Jornal online pesquisados =  - Al Jazeera ( Catar) , CNN ( Estados Unidos ), 

Le Monde ( França ) , The Gaurdian ( Londres ) , El País  ( Espanha )  e Estadão ( 

Brasil ) 

 
    

 2 º passo -  Estudo no conceito de Estado , Ética , Moralidade  e Sufrágio  

 

 

Nessa parte , foi recorrida ao usa da bibliografia para melhorar a lingüística do 

trabalhar , para evitar o sensacionalismo que  às vezes pode ocorrer devido o tema 

escolhido se envolver em questões de direitos humanos  

 

 Autores trabalhados - Immanuel Kant , Paulo Bonavides , Francisco Rezek , 

Georg Hegel e Mark Webber 

 
 
 

 3ª Passo –  Foi pesquisado às vezes em que o conflito entre Palestina e 

Israel esteve na ONU e qual foram as demais resoluções feitas . 
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Essa parte , se deve pelo fato de um dos argumentos do discurso de Abbas ,  

relatar que somente o reconhecimento por parte da ONU à Palestina trará paz, pois 

o conflito  foi levada por diversas vezes à ONU e mesmo  com esforços diplomáticos 
das resoluções ,   não tiveram soluções  plausíveis  . 

 
 
 

Dados coletados 
 

      Resolução 242 , que reconhece o direito de Israel  à existência e à segurança e   
determinada a retirada israelitas dos territórios ocupados na Guerra dos 6 dias  
1973 –  21 outubro   338 Conselho de Segurança aprova com unanimidade  , uma 
paz justa e duradoura e o reconhecimento do direito de todos os Estados da região 
em viver em segurança  
14 de Outubro – Assembléia Geral da ONU , numa deliberação aprovada por 115 
votos contra 4 ( Israel , Bolívia , EUA e Rep Dominicana ) convida a OLP a 
representar o povo palestino numa sessão daquele organismo . 
  1988 - 12 a 15 de Novembro – A OLP proclama, em Argel, um Estado palestino 
com capital em Jerusalém e aceita as Resoluções 181 e 242 da ONU, reconhecendo 
implicitamente Israel. 
14 de Dezembro - Diante da Assembléia Geral da ONU, reunida em Genebra, a 
OLP, pela boca de Yasser Arafat, reconhece a existência de Israel, declara aceitar 
todas as Resoluções da ONU (incluindo a 242 e a 338) e denuncia o terrorismo sob 
todas as suas formas. 
30 de Outubro – Abertura da Conferência de Paz em Madrid, por Mikahil Gorbatchov 
e George Bush. Reuniões bilatérias entre Israel e os países árabes, incluindo o 
palestinos, integrados numa delegação jordano-palestina 
28 de Setembro - Assinatura do Acordo Interino de Oslo, que prevê a retirada 
israelita de várias cidades palestinas e a transferência de poderes para Arafat. 
1993 - 20 de Janeiro - Negociações secretas, próximo de Oslo, entre uma delegação 
palestina, liderada por Ahmed Qorei (Abu Ala), e os acadêmicos israelitas Yair 
Hirshfeld e Ron Pundk. 
20 de Agosto - Israelitas e palestinos rubricam, em Oslo, uma Declaração de 
Princípios. 
9 e 10 de Setembro - Reconhecimento mútuo de Israel e da OLP. 
1995 - 24 de Abril - O Conselho Nacional Palestino elimina da Carta Nacional 
Palestina todos os artigos que põem em causa Israel. 
11 a 25 de Julho - Negociações de paz em Camp David, mediadas por Clinton, entre 
Arafat e Barak. Os palestinos recusam a proposta israelita que não permitia um 
Estado Palestino soberano e viável. 
2002 12 de Março - A Resolução 1397 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas reconhece, pela primeira vez, a necessidade de um Estado Palestino. 
25 de Junho - O presidente dos EUA, George W. Bush, apela aos palestinos para 
elegerem novos líderes, excluindo Arafat do processo de paz. 
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29 de Abril - O Parlamento palestino vota a favor da nomeação de Mahmud Abbas 
(Abu Mazen) para primeiro-ministro, abrindo caminho à aprovação do "Roteiro para 
a Paz", um plano dos EUA, UE, Rússia e ONU que prevê a criação de um Estado 
palestino até 2005. ( dados retirados - Disponível  <http://www.mppm-palestina.org 
>acessado 10/07/13 ) 

 

 

 

 

 

 4 º passo -   Estudo  da legitimidade do Hamas - Eleições de 2006 na 

Palestina . 

 

Essa questão é  uma critica contra o governo palestino por parte de Israel , ao 

mencionar que a Palestina não tem um governo legitimo e democrático e com isso 

coloca em risco  a população de Israel por ter possíveis ligações com  grupos  

atrelados ao  terroristas . 

- Ocupação do Hamas na Cisjordânia  

 
 

 

 5 º passo -  “Parâmetro de comparação “ – Por que o Sudão do Sul 

conseguiu ser reconhecido como país e a Palestina não , sendo que ambos 

foram para ONU no mesmo ano , no caso em  2011 ?  

  

Essa indagação será feita e analisada, pois  Mahmoud Abbas começa o seu 

discurso parabenizando o governo sudanês por essa conquista , o projeto se propõe 

a estudar em uma forma de comparação entre esses dois países,  como um objeto 

de analise . 
 

 

 

 

 

 



6 
 

Resultados 
 

  
Em meio de muita pesquisa bibliográfica  e revisão da literatura , obteve     

resultados satisfatórios para o projeto . Nessa etapa  foi marcada por novos  

recolhimentos de dados   que ajudou  a   madurecer   pontos de vistas sobre o tema 

abordado  . 

           O trabalho nessa etapa focou na parte da sociologia da concepção de Estado 

, sendo assim requerendo autores como Kant sobre a  ética , Webber e seus 

ensaios  de construção do estado e o poder  , e  o Hegel  sobre a legitimidade . Para 

ter uma pesquisa aprofunda e até  para preparar a questão da lingüística do trabalho  

para evitar uma escrita sensacionalista . 

  A busca por material , recolhimento de dados ,  analise de novos pontos de 

vistas  e novas leituras teóricas . Marcaram essa etapa do projeto  e contribuíram 
para um amadurecimento  pessoal e acadêmico . 

    

 

 
Considerações Finais 
 
 

Acredito que no quesito de pesquisa , foram atingido todos os passos 

mencionados no trabalho . Porém cabe agora analisar os motivos que implicam , 

como também a comparação dos fatores históricos , políticos e sociais . Para obter 

êxito  
 A extração dos dados  pesquisados , mencionado na parte de 

desenvolvimento  , teve por objetivo  entender melhor como funciona o objeto 

pesquisado  ,suprindo essa etapa,  fez com que o projeto ganhasse mais corpo para 

próxima etapa  que será o artigo final .   

Como acadêmica de relações internacionais do 7 º semestre , e por me 

interessar na área onde propus a pesquisar  ,tenho a total consciência em dar 

continuidade nesse projeto de iniciação cientifica para um mestrado. 
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