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RESUMO

Pode-se afirmar que a construção do muro de separação entre Israel e Cisjordânia representa 
um desrespeito aos Direitos Humanos dos palestinos daquele território? O objetivo do muro, 
segundo o governo israelense, é promover a segurança de seus cidadãos. No entanto, quais 
foram, ou melhor, quais tem sido os critérios para designar o contorno do muro? Com o muro, 
muitos palestinos perderão o acesso ao emprego, hospitais, escolas, terras necessárias para 
agricultura  e  até  mesmo suas  moradias,  privando-os  de  suas  condições  básicas  de  vida  e 
eventualmente inviabilizando sua sobrevivência. A justificativa do Estado israelense a respeito 
da segurança deveria sobrepujar os Direitos Humanos das comunidades palestinas?

INTRODUÇÃO

       Pouco mais de uma década depois da histórica e comemorada queda do muro de 
Berlim, eis que ergue-se no Oriente Médio um novo muro, desta vez, entre Israel e Cisjordânia, 
posto  em  marcha  por  iniciativa  do  governo  israelense.  As  controvérsias  a  respeito  desta 
construção  atingem  vários  aspectos  concernentes  ao  conflito  entre  o  povo  palestino  e  o 
Estado de Israel, desde a criação deste em 1948. 

      Para o governo israelense, a construção do muro trata-se de uma medida de segurança 
contra as investidas terroristas de grupos palestinos, para proteger seus cidadãos. Estima-se 
que mais de 100 mil pessoas israelenses, entre civis e militares, morreram em confrontos com 
palestinos. Esta justificativa para o muro, pouco difere da justificativa para as demais ações 
militares de Israel, vistas como essenciais à sua segurança. A autoridade de Israel, afirma ainda 
que a construção desse muro só foi aprovada - em 2002 - depois que outras ações para conter 
o terrorismo palestino não lograram êxito. 

Segundo o chefe da Autoridade Nacional Palestina, Mahmud Abbas, a construção do muro da 
Cisjordânia é ilegal, por “deixar os territórios palestinos como ilhas flutuantes em meio ao mar 
das colônias israelenses, algo parecido a um queijo suiço, vazado por toda parte. Desta forma, 
se impede  a fomação de um Estado palestino” (Mahmud Abbas, entrevista ao jornal espanhol 
El  País).  Prevê-se que 450 mil  pessoas serão isoladas em decorrência do muro em todo o 
território programado. Além disso, a Autoridade Palestina afirma que o muro visa consumar a 
anexação de territórios palestinos ao território de Israel, compulsoriamente. 

Em atenção a esse fato, a Corte Internacional de Justiça - orgão contíguo à Organização das 
Nações Unidas - divulgou em julho de 2009, um relatório com opinião contrária ao muro e 
solicitou  ao  governo  israelense  que  cessase  a  construção  e  desmantelasse  as  partes  já 
construídas. O argumento da Corte Internacional de Justiça contra o muro de separação foi de 
que “as infrações resultantes da construção não podem ser justificadas por exigências militares 
e por requerimentos de aspecto de segurança ou ordenamento público” além disso, “infringe 
gravemente  os  direitos  dos  palestinos  residentes  no  território  sob  a  ocupação  de  Israel” 
concluindo  que  “a  construção  do  muro  e  seu  regime  associado  são  contrárias  ao  direito 
internacional”.  No entanto, o pedido da Corte não foi atendido pelo governo israelense, que 
prossegue com a execução do muro até hoje.



OBJETIVOS

 OBJETIVO GERAL

Este projeto visa investigar os pontos de vista palestino e israelense a respeito da construção 
do muro de separação entre Israel e Cisjordânia, bem como, demonstrar o que esta separação 
representa  para  cada  um  desses  povos,  principalmente,  pretende-se  avançar  no 
entendimento, através da análise destes pontos de vista da possibilidade da construção do 
muro representar violação aos Direitos Humanos – em especial, das comunidades palestinas 
que residem próximas à edificação israelense.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, esse projeto pretende:

1. Apresentar a visão israelense sobre o conflito com os palestinos, da qual decorre a 
iniciativa de construção do muro;

2. Compreender os argumentos palestinos contra o muro de separação; 

3. Observar as ações da Autoridade Nacional Palestina frente ao edificação israelense;

4.  Verificar os impactos sociais, políticos e econômicos da construção do muro para as 
comunidades palestina e israelense,  interpretando seus reflexos para o Sistema Internacional;

5. Verificar  os  impactos  sociais,  políticos  e  econômicos  da  construção  do  muro, 
especialmente, para as comunidades palestinas que residem próximas à edificação israelense;

6. Investigar em que medida tais impactos podem ser      entendidos como violações de 
Direitos Humanos.

METODOLOGIA

Este projeto de pesquisa tem como metodologia, analisar os discursos dos representantes da 
Autoridade Nacional Palestina, bem como dos chefes de Estado de Israel a respeito do conflito 
e do muro, buscando interpretar e esclarecer suas posições e justificativas. 

Buscar bibliografia de genêro homogêneo e heterogêneo ordenando as informações a cerca do 
assunto  através  de  fichamentos,  a  fim  de  obter  uma  visão  clara  sobre  o  tema  e  seus 
desdobramentos, e desta forma,  construir uma análise própria, respondendo às indagações 
norteadoras deste projeto. 

Analisar  o  material  disponibilizado  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  a  cerca  da 
construção do muro, como press release e relatórios visando compreender as relações com o 
Direito Internacional e seus reflexos para o Sistema Internacional. 

Comparar as estatísticas relacionadas ao conflito Israel – Palestina,  antes e depois do início da 
construção do muro no intuito de visualizar as consequências decorrentes dela.

DESENVOLVIMENTO



A pesquisa  tem se  desenvolvido  através  de  concatenação,  fichamento,  análise  crítica   de 
bibliografia  ortodoxa e não-  ortodoxa sobre o tema do conflito  e da construção do muro, 
visando entender os dois pontos de vista, tanto de Israel quanto das autoridades e cidadãos 
palestinos.  Além disso,  tem-se buscado identificar os conceitos teóricos da área do Direito 
Internacional,  bem como a de Relações Internacionais  à realidade estudada.  A análise dos 
relatórios emitidos pela ONU sobre a situação, bem como busca de propostas de resolução do 
conflito e divisão do território também estão presentes no desenvolvimento da pesquisa.  

RESULTADOS PRELIMINARES

Pode-se  verificar  até  o  momento  que,  de  fato,  há  infração  das  normas  internacionais  de 
Direitos Humanos, pois o muro isola muitos povoados palestinos, impedindo-os de ter acesso a 
seus  postos  de  trabalho,  suas  terras  cultiváveis,  às  estradas,  hospitais  e  escolas.  Alguns 
povoados  como o  de  Qalqilya,  foram  completamente  cercados  pelo  muro,  deixando seus 
habitantes simplesmente excluídos do mundo que conhecemos. Especialistas apontam que 
outras medidas poderiam ter sido tomadas para combater o terrorismo, sem a necessidade de 
construção  do  muro  que  configura  segregação,  isolamento  e  dificulta  a  sobrevivência  de 
muitas famílias. 
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