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RESUMO 

Este artigo faz uma análise das motivações que levaram à construção dos muros do México e                

de Israel e algumas de suas consequências. Para tanto, primeiro percorre eventos atuais para              

retratar o cenário da imigração sob as perspectivas do novo presidente Donald Trump e              

depois traz uma breve contextualização histórica de distintos momentos das políticas           

migratórias dos Estados Unidos. Quanto ao Muro de Israel, faz-se um recorte histórico da              

gênese do conflito israelo-árabe, quando da autoproclamação do Estado de Israel e dos             

eventos que envolvem o muro, bem como das consequentes violações de direitos no território              

Palestino. Conclui-se que, em relação ao Muro do México, sua existência não impede a              

imigração ilegal, apesar de manter certo controle nas fronteiras. Em relação ao Muro de              

Israel, é possível inferir que os efeitos da contínua ocupação nos territórios da Palestina têm               

contornos de “terrorismo” de Estado, além de ser uma forma de anexação de parte dos               

territórios ocupados ao Estado de Israel.  

 

Palavras-chave: muros; migrações; conflitos. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the motivations that led to the construction of the walls of Mexico and                

Israel and some consequences. To do so, it first goes on current events to portray the scenario                 

of immigration under the perspective of the new president Donald Trump and then to draw a                

brief historical context of different moments of the migratory policies on the United States.              

As for the Israeli Wall, there is a historical cut in the Israeli-Arab conflict, when the                

self-proclamation of the State of Israel and the events surrounding the wall, as well as the                

consequences of violations of rights on the Palestinian territory. It is concluded that, in              

relation to the Mexican Wall, its existence does not stop illegal immigration, although it              

maintains some control at the borders. With regard to the Israeli Wall, it can be concluded                

that the effects of continued occupation on the territories of Palestine have contours of State               

terrorism as well as a form of annexation of part of the territories occupied by the State of                  

Israel. 

 

Keywords: walls; migrations; conflicts. 

 

2 



INTRODUÇÃO 

 

Falar de muros separatistas no vigésimo oitavo ano da queda do muro de Berlim,              

também conhecido como Muro da Vergonha, um dos mais simbólicos que a história registrou              

no século XX, nos faz pensar que aprendemos pouco ou nada com esse modelo ultrapassado               

e falido de solução de conflitos. O legado de perdas e crueldades deixado por esse momento                

histórico parecia suficiente para nos curar da “doença do muro ”, tema amplamente discutido             1

na década de 1970 por Dietfried Muller-Hegeman, psicólogo berlinense que destacou as altas             

taxas de depressão, alcoolismo e violência familiar entre pessoas que viviam nos arredores do              

muro que dividiu a capital alemã de 1961 a 1989 . Parecia suficiente, mas a História mostra                2

que as fronteiras continuam a se materializar para além de suas linhas divisórias imaginárias. 

Não somente na Alemanha a rivalidade foi concretizada fisicamente. À época de sua             

queda, iniciada pela população em 1989 e simbolicamente registrada como o fim da divisão,              

havia outros 16 muros separatistas construídos no mundo, e hoje são 65, segundo Elizabeth              

Valet, da Universidade de Quebec . Com o agravamento da crise do sistema socialista e a               3

desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, o fim da Guerra Fria              

foi celebrado sob o mito da paz mundial, trazendo um sopro de esperança à comunidade               

internacional . Para especialistas, sem a bipolaridade geopolítica, organizações terroristas e          4

criminosas perderiam patrocínio e, consequentemente, conflitos armados perderiam força e          

abrangência. Entretanto, a despeito das previsões otimistas, o antagonismo ideológico deu           

lugar a outros conflitos e os motivos para construção de muros, repaginados ou não, ainda               

perturbam a tão almejada paz mundial . 5

Se em um passado recente a bipolaridade dividia o mundo em blocos socialistas e              

capitalistas, hoje testemunhamos rivalidades, por assim dizer, menos óbvias. Religião, etnia,           

cultura, e todos os seus possíveis desdobramentos, são temas recorrentes nas bandeiras de             

grupos separatistas e nas políticas de imigração. Para Samuel Huntington, as linhas que             

dividem as civilizações, embora raramente estejam bem definidas, são reais e desembocam            

em conflitos civilizacionais . Analisando, porém, tanto as relações entre Estados Unidos e            6

1 http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/cresce-o-numero-de-muros-separatistas-em-todo-o-mundo/ 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 http://www.marcusreis.com.br/2013/05/o-fim-da-guerra-fria-e-o-mito-da-paz-mundial.html 
5 Ibid 
6 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451994000300004 

3 



México quanto entre Israel e Palestina, base do nosso estudo para explicar a construção dos               

muros, percebemos que as dimensões desses conflitos guardam relação com o que            

Huntington aposta estar no passado. Em outras palavras, o que parece ser novo, é possível               

que sejam apenas ciclos repetitivos da História. 

Em sua hipótese, ele sugere que “a fonte fundamental de conflito neste novo mundo              

não seja prevalentemente ideológica ou predominantemente econômica. As grandes divisões          

existentes na humanidade e a fonte de conflitos serão culturais” (HUNTINGTON 1996).            

Apesar de propor o que parece ser um novo paradigma ou uma nova conformação de conflito,                

contrapondo a dicotomia dos anos de Guerra Fria, para Chiappin “seu debate pode ser              

inserido no quadro do realismo político”. Ou seja, quando Huntington afirma que “as novas              

unidades não são apenas os Estados nacionais, mas consumidores, aldeias, grupos,           

civilizações”, não está se deslocando da concepção geral do realismo político, posto que este              

“não especifica suas unidades, mas as torna dependentes das circunstâncias históricas e do             

foco de análise” (CHIAPPIN 1994). Assim, ainda que Huntington afirme que a característica             

fundamental das relações entre essas unidades (aldeias, grupos etc.) “não é mais a relação de               

poder nas suas dimensões ideológica, militar e mesmo econômica, mas cultural” , Chiappin            7

defende que sua hipótese tanto pode ser interpretada, como sustentada dentro do realismo;             

uma vez que “dentre as múltiplas dimensões do poder, torna-se agora relevante a dimensão              

cultural” (CHIAPPIN 1994). 

Diante do exposto, proveniente do anseio compreensível de enquadrar o fenômeno           

dos muros dentro de uma teoria que os explique, e ainda considerando nossa necessidade de               

classificar para entender, o objetivo deste trabalho não é analisar todos os acontecimentos que              

envolvem as relações entre Estados Unidos e México, tampouco entre Israel e Palestina.             

Assim, nos atemos a destacar alguns elementos que permeiam a simbologia, os aspectos e as               

consequências dos referidos muros separatistas. Para tanto, estruturamos o trabalho em quatro            

seções: sendo esta Introdução a primeira, seguida de duas - uma para o muro do México,                

outra para o de Israel -, ambas com recortes históricos que guardam relação com cenários               

atuais, que ponderamos relevantes para nos levar à última seção de Considerações Finais             

sobre as consequências dos muros. 

 

 

7 HUNTINGTON 1996 
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ESTADOS UNIDOS x MÉXICO / O MURO DO MÉXICO 

 

Quase três décadas depois da queda do Muro da Vergonha e a História se alimenta de                

velhos paradigmas. Parafraseando Karl Marx, a história se repete a primeira vez como             

tragédia e a segunda, como farsa. Já não bastassem os muros existentes e/ou em construção,               

em meio a uma crise econômica e falta de emprego, o candidato à presidência dos EUA                

vence as eleições de 2016 com promessas de austeridade para determinados assuntos,            

agradando, assim, sua base conservadora eleitoral . Dentre suas promessas, a expansão do            8

muro que os separam do México, novas medidas para conter a imigração e novas diretrizes               

para aumentar o número de deportações de imigrantes ilegais .  9

Já em sua primeira visita ao Pentágono em janeiro de 2017, no exercício da              

presidência, Trump assinou atos executivos com o objetivo de endurecer a vigilância sobre os              

imigrantes e aumentar o poder militar das Forças Armadas , em uma crescente utilização de              10

medidas coercitivas como instrumento principal de resolução de conflitos. Parece clara a            

mensagem de que um dos principais alvos do novo governo estadunidense é seu vizinho e               

parceiro comercial México, além da comunidade islâmica e dos refugiados do Oriente Médio             

- recentemente declarou, através de seus assessores, a possibilidade de haver uma proibição             

temporária para a entrada de pessoas de determinados países de maioria muçulmana e             

suspensão das admissões para refugiados .  11

Durante sua campanha, declarações desprovidas de diplomacia como "Quando o          

México manda seu povo aos Estados Unidos, eles mandam pessoas que têm um monte de               

problemas e trazem estes problemas para nós. Eles trazem as drogas, trazem o crime, são               

estupradores” , alimentaram e alimentam a retórica xenófoba e anti-imigração do governo           12

atual e dão combustível à cultura do medo, gerando demandas para políticas públicas de              

segurança e defesa. No que tange ao México, são as drogas e a migração ilegal que                

fortalecem a ideia de ameaça constante e a necessidade de medidas extremas, como a              

construção e expansão de muros e todo um aparato bélico para manter o perigo do outro lado.  

8http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/46163/a+eleicao+de+donald+trump+e+o+fim+do+neoliberalis
mo+progressista.shtml 
9http://br.rfi.fr/americas/20161110-rfi-convida-o-professor-da-universidade-de-massachusetts-carlos-eduardo
-siqueira 
10http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/trump-aprova-medidas-para-apertar-vigilanci
a-sobre-imigrantes 
11http:Ibid 
12 http://oglobo.globo.com/mundo/dez-declaracoes-polemicas-de-donald-trump-18564023 
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Se o governo Bush ficou marcado por intensificar a fiscalização do muro após o 11 de                

Setembro de 2001, Obama dobrou o número de funcionários na sua vigilância, reforma e              

expansão. Apesar dos esforços do governo atual e de anteriores, México e EUA são unidos               

demograficamente pelo trânsito de mais de um milhão de estadunidenses em terras mexicanas             

e uma colônia latina de mais de 55 milhões de pessoas em solo estadunidense , em sua                13

maioria de cidadãos mexicanos. A despeito dos anseios de separação de uma parte             

conservadora de cidadãos, a migração é uma realidade inescapável e os EUA em muito se               

beneficiaram desses processos migratórios em sua construção e formação nacional.  

Dentre os elementos que unem e separam essas nações, geograficamente          

compartilham uma das maiores fronteiras do globo terrestre (3141 mil km de acordo com a               

Comissão Internacional de Limites e Águas ), e das mais patrulhadas que se tem             14

conhecimento. Dividida pelo Rio Grande, um dos maiores da América do Norte que nasce no               

Colorado e banha o Estado do Novo México, e o deserto de Sonoran, um dos mais quentes do                  

continente, a fronteira se estende por quatro estados no território estadunidense (Califórnia,            

Arizona, Novo México e Texas) e seis no lado mexicano (Baja Califórnia, Sonora,             

Chihuahuna, Cohauila, Nuevo León e Tamaulipas - todos eles estão entre os estados mais              

desenvolvidos economicamente do México (CUNHA 2010). 

Sem guerra ou conflito violento declarado, os dois países guardam entre si uma             

relação próxima e de nuances econômicas e financeiras, afinal, os Estados Unidos são os              

maiores parceiros comerciais do México . A barreira física territorial entre eles, porém, não é              15

mais uma excentricidade da era Trump. Sua existência data de 1991, no Governo de George               

Bush pai, mas foi intensificado em 1994 no governo de Bill Clinton e ano que entrou em                 

vigor o NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio) . Já de início causa certo             16

estranhamento, uma vez que México e Canadá, ao lado dos Estados Unidos, formam um              

bloco econômico na esfera multilateral. Estados Unidos e Canadá estão entre as maiores             

potências do mundo que integram o G8 - grupo dos 8 países mais ricos e influentes. O                 

México, porém, possui economia emergente e características de países latinoamericanos. Há           

de se perguntar, mesmo que o óbvio seja ululante, por não se ouve falar de muros com o                  

13 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/09/opinion/1478725028_572863.html 
14 https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_Estados_Unidos-M%C3%A9xico#cite_note-1 
15 http://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/mex/ 
16http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/parte-do-muro-que-separa-os-eua-do-mexico-ja-existe-ha-duas-d
ecadas-3lf4cek26ehz6k9dvbv1vjr4c 
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vizinho e parceiro canadense?  

Essas relações comerciais, chamadas de “desastre” por Trump em campanha          17

eleitoral, são vias de mão dupla ainda que assimétricas: se os EUA são os maiores parceiros                

do México, este é o terceiro parceiro comercial dos estadunidenses, atrás de Canadá e China.               

Pegando como exemplo o ano de 2010, “as exportações mexicanas totalizaram 309 milhões             

de dólares, o equivalente a três quartos de toda a aquisição feita pelos Estados Unidos               

naquele período” . É inegável que o México se beneficia tendo os EUA como seu grande               18

mercado consumidor, assim como EUA e Canadá se beneficiam do baixo custo do petróleo              

mexicano, além de direcionarem seus produtos manufaturados àquele mercado. Por esse           

prisma, é possível dizer que os objetivos do acordo de promover vantagens no acesso entre               

mercados de seus países membros, com redução de barreiras alfandegárias (ainda que parcial)             

e proteção comercial, são alcançados. Não esqueçamos, todavia, de abstrair a questão moral             

dos empregos perdidos na transferência de fábricas estadunidenses e canadenses, em busca de             

mão-de-obra mal remunerada para além de suas fronteiras, que por sua vez alimenta o ciclo               

de subdesenvolvimento de países pobres e industrializados - essas fábricas são chamadas de             

maquiladoras, cujas peças foram produzidas em outras partes do mundo. Se comercialmente            

as relações funcionam, por que o Muro do México? 

Foi em 2005, no governo de George W. Bush, que o Senado estadunidense aprovou a               

construção de barreiras em toda extensão fronteiriça, reafirmando o argumento inicial em            

1994 de evitar a migração ilegal e o tráfico de armas e drogas ilícitas - a lei do muro fez parte                     

dos projetos de lei que fortalecem o combate aos migrantes ilegais. Para Clinton, em seu               

primeiro mandato em 1994, o México era uma importante porta de entrada de imigrantes              

ilegais e uma operação era preciso ser feita para conter os números que cresciam a cada ano.                 

De lá para cá nada de novo no front e qualquer semelhança com as declarações do presidente                 

atual, não é mera coincidência. A Operação Gatekeeper (guardião/porteiro), visando o           

aumento da proteção das fronteiras, com reforço no registro de estrangeiros e a construção de               

uma cerca partindo de San Diego e adentrando o mar de Tijuana, foi um dos pontos altos da                  

gestão Clinton. Ao que mostram os fatos, “grande parte da história norte-americana pode ser              

vista como um movimento dialético dos processos de inclusão e exclusão e, em casos              

17http://www.ictsd.org/bridges-news/pontes/news/as-cr%C3%ADticas-de-donald-trump-ao-nafta-t%C3%AAm-
fundamento 
18 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_entre_Estados_Unidos_e_M%C3%A9xico 
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extremos, de expulsões e deportações forçadas” . 19

Curiosamente, essas barreiras não impediram o fluxo de mercadorias entre os países e,             

até mesmo, a transferência de fábricas estadunidenses para as cidades e aglomerações no lado              

mexicano das fronteiras, como mencionado anteriormente. Além de compartilharem         

problemas fronteiriços e economias assimétricas, sua relação diplomática é marcada por altos            

e baixos; ora se aproximando, ora se afastando como na recente crise diplomática, em janeiro               

de 2017, em que o presidente mexicano Enrique Peña Nieto condenou as declarações de              

Donald Trump sobre imigração e controle de fronteiras: “Lamento e reprovo a decisão dos              

Estados Unidos de continuar a construção de um muro que há anos nos divide em vez de nos                  

unir. O México não acredita em muros” . Para Peña, a relação comercial com os Estados               20

Unidos é importante para o desenvolvimento do México, mas deixou claro que não pagará              

pela extensão do muro. 

Edward Kennedy, morto em 2009, foi um importante senador democrata dos EUA            

que, quando do seu funeral, teve o então presidente Barack Obama o saudando como “um               

campeão do Ato de Direitos Civis, da reforma de imigração e dos cuidados de saúde da                

criança” . Segundo Obama, ele foi uma voz para os pobres e desfavorecidos. Quando a lei do                21

muro foi aprovada em 2005, de um lado tinha-se Arlen Specter e seu discurso republicano,               

afirmando que “o problema de imigração ilegal dos Estados Unidos não admite soluções             

intermediárias” e de outro, o democrata Edward Kennedy, criticando a medida e apontando             

para o “esbanjamento do dinheiro dos contribuintes” . Para Ted, como era também            22

conhecido, o fluxo de imigrantes continuaria, apesar dos novos obstáculos.  

A parcela da população latina na sociedade estadunidense hoje, em torno de 55             

milhões (em sua maioria hispânicos que lá estão de forma legal ou não), mostra que o                23

democrata não estava enganado. É sabido que boa parte da ilegalidade dos imigrantes é a               

permanência daqueles que receberam permissão para entrar, mas não deixam o país quando             

da expiração de seus vistos. Para o repórter Pablo Pardo, do periódico El Mundo, “Entre 50%                

e 75% dos imigrantes ilegais norte-americanos entraram como Deus mandou: pela aduana” .            24

19 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/13/internacional/1484322393_809504.html 
20http://observador.pt/2017/01/26/presidente-do-mexico-lamenta-e-condena-ordem-de-donald-trump-para-erguer-muro
/ 
21 http://oglobo.globo.com/mundo/eua-dao-adeus-ao-senador-edward-kennedy-3127677 
22http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,senado-dos-eua-aprova-construcao-de-muro-na-fronteira-com-o-mex
ico,20060930p51062 
23 http://exame.abril.com.br/mundo/populacao-latina-nos-eua-chegou-a-55-4-milhoes-em-2014/ 
24 http://www.ihu.unisinos.br/publicacoes/564176-um-muro-de-interrogacoes 
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Segundo Pablo, o maior ponto de entrada é o Aeroporto Kennedy. Dentre eles encontra-se o               

brasileiro Carlos, 31 anos, que chegou com visto de estudante e há dois anos vive ilegalmente                

em Nova York . Hoje é garçom, comprou carro, tem contrato de 18 meses de aluguel e não                 25

pretende deixar o país, mesmo sob medo de ser pego e deportado.  

Quando se trata, porém, de mexicanos, considerados a maioria dos 11 milhões de             

ilegais que se calcula viverem nos EUA hoje, uma deportação em massa teria ares de tragédia                

humana e econômica. Estima-se que 2,5% da economia mexicana seja proveniente de            

remessas de imigrantes clandestinos . Essa dependência é uma realidade em muitas           26

economias de países subdesenvolvidos (MANDELMAN apud CUNHA 2010). Ademais,         

segundo o Professor Carlos Eduardo Siqueira, da Community College of Public em Boston,             

“as forças contrárias a esse tipo de posição [a favor da deportação] também são muito               

grandes em várias partes dos Estados Unidos, portanto, se torna inviável” .  27

Outra parte desse contingente são daqueles que sobrevivem ao atravessar as barreiras,            

algumas ostensivamente monitoras outras nem tanto, alimentando as “máfias” de imigrantes.           

A escritora e poetisa guatemalteca Ilka Oliva, uma dessas sobreviventes que vive ilegalmente             

no país há 10 anos, contou ao Diário da Liberdade em entrevista em abril de 2015 que as                  

autoridades do narcoestado que se vive no México, se mancomunam com o crime organizado              

e “fazem dos migrantes em trânsito seu melhor negócio” . A realidade dessas fronteiras             28

continua alarmante: uma pesquisa realizada em 2016 revelou que “34 mil pessoas foram             

mortas pela violência armada no México e no Triângulo Norte (El Salvador, Guatemala e              

Honduras), mais do que no Afeganistão, por exemplo, no mesmo período” . Apesar desses             29

números, uma parceria bilateral criada há 10 anos, chamada de Iniciativa Mérida, para             

enfrentar o crime organizado, reestruturar o sistema judicial, modernizar a fronteira e            

fortalecer grupos da sociedade civil está sob ameaça, visto que Trump determinou a revisão              

de toda ajuda que os EUA dão ao México. 

Um elemento intrigante, para dizer o mínimo, na conta da imigração ilegal            

estadunidense são as conhecidas “cidades-santuário”, onde os indocumentados, como são          

chamados os imigrantes sem documentação legal, são parte expressiva da força de trabalho             

25http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/12/1842520-cidades-santuario-protegem-ilegais-e-evitam-deportacoes-nos-
eua.shtml 
26ibid 
27http://www.brazilianvoice.com/bv_noticias/ex-presidente-mexicano-chama-muro-de-monumento-racista.html 
28http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/411-migracons/55161-ilka-oliva,-migrante-indocumentada-nos-est
ados-unidos-somos-um-neg%C3%B3cio-perfeito-para-as-autoridades.html 
29http://www1.folha.uol.com.br/colunas/clovisrossi/2017/02/1861667-mexico-perde-na-guerra-com-trump.shtml 
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informal e protegidos pelas sociedades civis e por pessoas comuns que são contra suas              

deportações. Há progressistas que afirmam que “santuários” tendem a ser mais seguros e             

usam como exemplo São Francisco e sua queda de homicídios: de 129 em 1993 para 45 em                 

2014 . Nessas cidades, vê-se as contradições de uma sociedade capitalista que levanta muros             30

e recrudesce os abusos de autoridade a migrantes ilegais, mas se beneficia quando os              

transforma em trabalhadores subempregados. Estados, cidades, geralmente centros        

cosmopolitas em mãos Democratas, como Nova York e Chicago, e mesmo instituições, como             

a Universidade da Califórnia, onde a reitoria resguarda a privacidade do aluno e proíbe a               

polícia universitária de colaborar com agentes da imigração, comportam-se como verdadeiros           

escudos na proteção dos ilegais . Para estes, Trump promete “guerra” e sua pressão se dará               31

através de cortes de fundos federais.  

Um estudo realizado no penúltimo ano de Barack Obama, em maio de 2015, que              

envolveu duas mil pessoas pela Pew Research Center, revelou que a maioria dos republicanos              

(56%) disseram apoiar a possibilidade de legalização dos indocumentados, enquanto 63%           

consideraram os indocumentados um “peso” na economia do país. Já a maioria dos             

democratas (62%) defendeu que a imigração fortalece a economia . Diante desse cenário é             32

possível inferir que, efetivamente, o Muro do México não é a principal solução para as               

questões que envolvem a imigração ilegal, apesar de haver um certo controle nas zonas              

monitoradas. Se para uma boa parte daqueles que querem entrar no país e permanecer,              

acabam por enfrentar os riscos das barreiras vigiadas ou buscam outras vias, que outras              

importantes análises podem ser feitas sobre essa realidade? 

Para os Estados Unidos, e vale a menção de que estamos falando de uma nação               

habilidosa na orquestração do medo e na construção de inimigos, o espírito belicoso é um               

traço marcante em sua história. A atual “nação da deportação” , que em sua formação              33

nacional se identifica como “nação de imigrantes”, foi protagonista em 2 guerras mundiais e              

conta com movimentos de exclusão que se iniciam com o deslocamento forçado de nações              

indígenas e desembocam em diversas leis que, ao longo dos séculos, foram se multiplicando              

para barrar a entrada de determinados grupos, até alcançarem o delineamento da política de              

30http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/12/1842520-cidades-santuario-protegem-ilegais-e-evitam-deportacoes-nos-
eua.shtml 
31 Ibid 
32http://www.brazilianvoice.com/bv_noticias/pesquisa-maioria-dos-americanos-quer-que-indocumentados-fiquem-nos-eu
a.html 
33 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/13/internacional/1484322393_809504.html 
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imigração do que conhecemos hoje como o maior destino de imigrantes do mundo. Como              

análise dessa construção, façamos um pequeno recorte histórico na lei de exclusão dos             

chineses em 1882 - o Chinese Exclusion Act.   34

Na década de 1860 os chineses eram o maior grupo migrante no Estado da Califórnia,               

muitos advindos da corrida do ouro nos anos de 1850, e sua presença desagradava à               

população local que reclamava da competição por empregos e compartilhamento de suas            

riquezas (CUNHA 2010). Esse ato, que proibia a entrada de trabalhadores de minas chineses              

qualificados e não qualificados, representou um esboço de institucionalização da xenofobia,           

uma vez que barrava a entrada de um povo específico. Um incremento da lei em 1888                

também proibiu o retorno de chineses que saíssem em viagem, e o que era para durar até                 

1892, só foi revogada em 1943 quando a China se aliou aos Estados Unidos na Segunda                

Guerra Mundial (Ibid). 

As semelhanças com o discurso anti-imigração atual dão conta do que parece ter sido              

a instauração do conceito de imigração ilegal nos EUA. Até então, as leis buscavam              

regulamentar a nacionalidade de estrangeiros no país, mas não de impedir sua entrada. Se              

antes de 1882 qualquer pessoa poderia adentrar e permanecer em solo estadunidense, foi a              

partir deste evento que os imigrantes passaram às categorias de legais e ilegais. Guardada as               

proporções, “os chineses de antigamente são, em grande parte, os mexicanos atuais”            

(CUNHA 2010). Dentre os aspectos relevantes na relação fronteiriça entre EUA e México, é              

importante voltar um pouco na História, em 1848, e salientar que os esforços estadunidenses              

inicialmente estavam focados na anexação de parte do território mexicano . Encerrando dois            35

anos de disputa, o Tratado de Guadalupe Hidalgo destinou uma área de 1,36 milhões Km2               

mexicanos para os Estados Unidos que, por força do evento, concedeu cidadania a 80 mil               

mexicanos (CUNHA 2010). Já em 1904, antes mesmo da eclosão da Revolução Mexicana, o              

Serviço de Imigração dos Estados Unidos designou pela primeira vez um grupo para fazer a               

patrulha em sua fronteira com o México.  

O congresso estadunidense, ao longo de sua atuação em políticas imigratórias, lançou            

mão de diversos atos para restringir a entrada indiscriminada de pessoas. Por mais de 80 anos                

o principal critério era o país de origem do migrante: primeiro foram os chineses, depois os                

34 Ibid 
35 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_entre_Estados_Unidos_e_M%C3%A9xico 
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japoneses, chegando a boa parte da população mundial . Nesse momento, início do século             36

XX, o alvo era a fronteira com o objetivo de coibir a entrada de imigrantes ilegais advindos                 

de outros países, não propriamente de mexicanos, mas devido à falta de preparação e              

quantidade de oficiais, as primeiras tentativas foram ineficazes. Quando da Revolução           

Mexicana em 1910, porém, e a entrada legalmente em torno de 900 mil mexicanos, das mais                

diferentes classes sociais durante os 10 anos de revolução, a preocupação com o controle              

maior da fronteira em relação ao México passou a ser uma realidade .  37

Outro recorte histórico importante na análise do fluxo migratório entre Estados           

Unidos e México tem relação com a Segunda Guerra Mundial. Um acordo bilateral entre              

esses países chamado Bracero, permitia a migração de homens jovens para trabalhar nas             

fazendas e áreas de construção de estradas, entre outras, devido à ausência dessa mão-de-obra              

que estava à serviço da Guerra . O fluxo acabou por levar também aos EUA trabalhadores               38

ilegais que aceitaram salários mais baixos e não usufruíram dos benefícios do Estado - mais               

uma semelhança em relação ao que acontece hoje nas chamadas “cidades-santuário”.           

Acredita-se que os números de trabalhadores ilegais, à época, foram maiores do que os              

empregados legalmente .  39

Diante da controversa existência de muros, para o cientista político Samuel           

Huntington (apud CUNHA 2010), existem aspectos que podem ser justificados          

particularmente quando se trata do Muro do México, entre eles: a) um país de primeiro               

mundo e outro de terceiro , “com a maior diferença econômica entre quaisquer países”,             40

compartilhando “duas mil milhas de fronteira”; b) a presença mexicana é a maior dentre os               

imigrantes nos EUA; c) alta concentração regional de mexicanos que migram para os EUA e               

se fixam preferencialmente nas cidades fronteiriças. Ainda de acordo a Huntington, segundo            

Felipe Cunha, a presença histórica, “pelas disputas territoriais do século XIX”, e a             

persistência dos mexicanos faz com que a chegada constante de novos migrantes mantenha             

“viva a língua e a cultura e oferece certa resistência a uma maior assimilação das tradições                

estadunidenses”.  

Em recente entrevista à FOX, o presidente Donald Trump, reforçando suas promessas            

36 CUNHA 2010 
37 Ibid 
38 https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_entre_Estados_Unidos_e_M%C3%A9xico 
39 CUNHA 2010 
40 Foi mantida a denominação utilizada pelo autor à sua época, mesmo que hoje a classificação seja de países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
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de campanha, declarou que vai construir o muro e fez alusão ao que aconteceu em Israel: "O                 

muro é necessário [...] e é bom para o coração da nação de certo modo, porque as pessoas                  

querem proteção e um muro protege. Basta perguntarem a Israel. Eles estavam num desastre              

total e construíram um muro. [A imigração ilegal] parou a 99.9%" . Para aqueles que apoiam               41

Trump na construção do muro, Amir Cohen, colunista da Reuters, afirma que além de se               

tratarem de situações diferentes, “a vontade de construir os muros de Israel apenas surgiu              

diante da iminente ameaça de terror, algo improvável de acontecer nos EUA”. Amir             

complementa que um muro EUA-México seria “um projeto maior, caro e muito mais difícil”;              

quanto ao “grande sucesso” do muro na perspectiva de Netanyahu, “são lições que precisam              42

ser avaliadas se podem ser aplicadas em outro lugar” .  43

 

ISRAEL x PALESTINA / O MURO DE ISRAEL 

 

Entre as semelhanças e diferenças do Muro de Berlim em seu aspecto ideológico,             

sempre usado como a principal referência histórica sobre divisão, e das motivações do Muro              

do México, abordado na segunda seção desta análise, o Muro de Israel (ou Muro da               

Cisjordânia) divide dois povos em guerra. Uma guerra de contornos religiosos, étnicos e             

culturais, que tem violência e sangue em sua longa história, e um muro representando uma               

série de conflitos entre Judeus e Árabes iniciados no século XIX  e ainda em curso. 44

Em seus contornos, o objetivo de Israel na construção do muro que começou em 2002               

se assemelha com os dos governos supracitados: segregação e isolamento. A barreira,            

também chamada de Cerca de Separação ou Cerca de Segurança pelo governo israelense, é              

chamada de Muro de Segregação Racial ou Muro do Apartheid pelos palestinos. Se para um               

lado o argumento do muro é trazer segurança aos israelenses, para o outro é mais uma forma                 

de “criar fatos consumados na incorporação de partes dos Territórios Palestinos ao Estado             

Israel” . Atendo-se ao fato de que em 2003 a Assembleia Geral da ONU aprovou uma               45

resolução que solicitava descontinuar a construção e derrubar o que já existia, além do              

Tribunal Internacional de Justiça de Haia ter declarado em 2004 que a barreira é ilegal, pois                

41http://www.foxnews.com/transcript/2017/01/26/cable-exclusive-president-trump-sits-down-with-sean-hannity-at-white
-house/ 
42 Aspas do autor. 
43 Tradução nossa do artigo de Amir Cohen na edição de fevereiro de 2016 da Foreign Affairs. 
44 https://pt.wikipedia.org/wiki/Conflito_%C3%A1rabe-israelense 
45 https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_da_Cisjord%C3%A2nia 
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invade o território palestino e isola cerca de 450 mil pessoas , os palestinos parecem estar               46

certos em sua percepção do muro. É fato também que, mesmo ciente dessas resoluções, o               

governo israelense não as acatou. 

O muro passa entorno e por dentro dos territórios palestinos ocupados da Cisjordânia             

e Jerusalém Oriental. Tem aproximadamente 760 km de comprimento, não segue a Linha             

Verde (fronteira anterior à Guerra dos Seis Dias em 1967), chegando a 8 metros em 10% de                 

sua extensão e é ladeado por uma faixa de 60 metros de largura, área de exclusão, em 90% de                   

sua construção . Um misto de cercas físicas e elétricas, vigiadas por câmeras com pontos de               47

observação e patrulha . Não somente sua existência, mas também sua conformação é            48

contestada por diversos grupos, desde defensores de direitos humanitários a ambientalistas.           

Segundo Pedro Carrilho, John Dugard, relator especial da ONU para a questão dos direitos              

humanos nos territórios palestinos ocupados, afirma que a construção "é um exercício em             

engenharia social, criado para manter o processo de 'judaização' da cidade" . 49

Sendo o muro, portanto, uma representação física do conflito entre israelenses e            

palestinos, olhemos um pouco para a História para compreender como se chegou a ele. Sem               

pretensões de esgotar os fatos e os aspectos de um dos mais longos conflitos que ainda                

permanece nos dias atuais, façamos um recorte histórico em torno das motivações e             

desdobramentos da criação do Estado de Israel, evento considerado catalisador na questão da             

Palestina.  

Chamado por alguns estudiosos do tema de “barril de pólvora” , o Oriente Médio,             50

berço de civilizações milenares, é a região do mundo que concentra o maior número de               

conflitos por quilômetro quadrado (DALESSI 2012). Tema de prioridade nas agendas           

políticas interna e externa dos EUA e da UE, uma combinação crucial explica a importância               

dessa região no mundo contemporâneo: petróleo e gás natural. Com grande concentração de             

jazidas, é possível inferir que o Oriente Médio figura entre as disputas pelo controle dos               

recursos petrolíferos; motivo primordial na origem de muitas intervenções armadas de           

potências estrangeiras, principalmente a França, o Reino Unido e os EUA. Foi a partir de               

1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que as relações internacionais passaram a ser               

46http://iusgentium.ufsc.br/wp-content/uploads/2016/08/Conseque%CC%82ncias-Juri%CC%81dicas-da-Constr
uc%CC%A7a%CC%83o-de-um-Muro-no-Territo%CC%81rio-Palestino-Ocupado.pdf 
47 https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_da_Cisjord%C3%A2nia#cite_note-14 
48 https://pt.wikipedia.org/wiki/Muro_da_Cisjord%C3%A2nia 
49 http://rollingstone.uol.com.br/edicao/20/do-outro-lado-do-muro#imagem16 
50http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2013/09/oriente-medio-e-barril-de-polvora-diz-assad-sobre-even
tual-ataque-siria.html 
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redefinidas pelo surgimento de uma nova ordem contemporânea: a Guerra Fria e sua divisão              

de mundo entre blocos Capitalistas e Socialistas. O Oriente Médio que teve, entre as décadas               

de 1930 e 1940, com a ascensão do nazismo e a constante perseguição dos judeus na Europa,                 

a migração dos povos judaicos para a região da Palestina intensificada, era então local              

estratégico para garantir o fornecimento de recursos fundamentais na economia global, como            

o petróleo, passando, portanto, a ser foco de atenção das novas superpotências - Estados              

Unidos e União Soviética. À época, os judeus representavam 33% da população da Palestina,              

quando eram 11% em 1922 . Antes da Segunda Guerra, no entanto, fontes indicam que os               51

fluxos de imigração judaica provenientes da Europa, entre os anos de 1880 a 1929, tinham               

como destino em sua maior parte, os países americanos e não a Palestina para onde se dirigiu                 

um número minoritário de judeus até então .  52

Desde a derrota do Império Turco Otomano, membro da Tríplice Aliança na Primeira             

Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob domínio do Reino Unido a partir do Mandato                

Britânico da Palestina, que se baseou nos princípios do artigo 22 do Pacto da Liga das Nações                 

e da Conferência de San Remo (CHEMERIS 2009). A Conferência de San Remo, realizada              

na Itália em abril de 1920 pelo conselho supremo aliado após a Primeira Guerra Mundial,               

determinou a atribuição de mandatos da Sociedade das Nações às potências vitoriosas, para             

que estas administrassem territórios anteriormente pertencentes ao Império Turco Otomano e           

Oriente Médio . A França ficou com a região que era conhecida como Síria (hoje dividida               53

como Síria e Líbano), enquanto a Inglaterra ficou com a Palestina (hoje Estado de Israel),               

Transjordânia e Mesopotâmia. O Mandato Britânico previa que a Inglaterra se           

responsabilizaria para por em prática a Declaração de Balfour que, por sua vez, favorecia o               

estabelecimento na Palestina de um lar nacional para os judeus . 54

O sionismo, movimento político e religioso que tinha como objetivo a volta dos             

judeus para a “Terra Santa” na Palestina - lugar onde acreditavam ser, por direito histórico e                

religioso, os verdadeiros donos (CHEMERIS 2009), ganha força após a tragédia que            

acometeu os judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo deste evento,             

segundo Henry Chemeris, as condições de acordos diplomáticos entre o movimento sionista e             

as potências imperialistas da época eram bem viáveis: 

51 https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel 
52 ibid 
53 https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_de_San_Remo 
54 https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_da_ONU_para_a_partilha_da_Palestina_de_1947 
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“[...] o nacionalismo judeu sionista tinha a vantagem de poder contar com apoios             
mais ou menos poderosos entre os cidadãos dos estados imperialistas interessados,           
de dispor na Europa Oriental de uma base de massa. Sobretudo a qualidade             
europeia dos sionistas podia permitir-lhes apresentar o seu projeto como integrado           
nesse mesmo movimento de expansão europeia que cada potência desenvolvia por           
sua conta. Daí as numerosas declarações sobre o interesse geral da Europa ou da              
civilização (era a mesma coisa) ou ainda sobre o interesse particular desta ou             
daquela potência em apoiar o movimento sionista. Era perfeitamente natural na           
atmosfera da época” (RODINSON, 1968, p. 44, apud CHEMERIS, 2009, p. 21). 
 
 

Na mesma proporção, cresce o nacionalismo árabe que, dentre os mais radicais,            

considera os israelenses intrusos do Ocidente. Como a Inglaterra estava voltada para a             

reconstrução do país, além da crise econômica que enfrentava pós-guerra, não se via capaz de               

custear seu domínio sobre a região. No início de 1947, cientes dos encargos político e               

econômico demandados pelos conflitos na Palestina, o governo britânico decide acabar com o             

mandato, declarando que era incapaz de chegar a uma solução aceitável para ambos os lados               

árabe e judeu. “Após a Segunda Guerra Mundial, as dificuldades financeiras somadas ao             

recrudescimento do nacionalismo árabe e do conflito da palestina levaram a Grã-Bretanha a             

transferir o problema da Palestina para a ONU” (GOMES 2001).  

As marcas do Holocausto na Segunda Guerra Mundial e a ideia de reparação,             

somadas aos movimentos colonialistas sionistas e à situação dos judeus espalhados pelo            

mundo, sensibilizaram a comunidade internacional e foram determinantes para a resolução da            

ONU, como explica Alan Cassels apud Paola De Orte: 

“De maneira apropriada, os britânicos, de acordo com o arcabouço de um mandato             
da Liga das Nações, aceitaram o encargo de regular os assentamentos judeus na             
Palestina e de tentar aplacar as populações indígenas árabes. Esse ato delicado de             
equilíbrio, sempre precário, foi desmantelado pelo Holocausto. A pressão dos          
refugiados judeus da Europa, juntamente com a culpa dos aliados ocidentais em            
1945 por sua falha para parar o genocídio de Hitler mais cedo, acabou gerando              
uma crise. A pressão construída não somente por um lar nacional judeu, mas um              
estado soberano nacional. No dia 29 de novembro de 1947, uma resolução da ONU              
propôs a partição da Palestina em dois estados árabe e judeu separados”            
(CASSELS, 1996, p. 234, apud DE ORTE , 2016, p. 42). 
 

A resolução da ONU que propunha a partição da Palestina em Estado judeu (ainda que eles                 

não fossem maioria demográfica) e Estado árabe, porém, nunca se constituiu. O            

estabelecimento de comunidades israelenses na Palestina, que, para alguns, a depender do            

lado da questão que se coloque, foi o retorno de israelenses à “Terra Prometida”, não foi                

aceita pelos árabes que já viviam na região. De acordo com o ponto de vista árabe, Israel era                  

um cavalo de Tróia do imperialismo ocidental no Oriente Médio (CASSELS 1996 apud DE              
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ORTE 2016). Todavia, em 1948 os ingleses se retiram da Palestina, em acordo com o término                

do Mandato Britânico, e os judeus passam a assumir o controle do território, proclamando o               

Estado de Israel. No que diz respeito à “lados” do conflito, Henry Chemeris ressalta o               

pensamento do historiador britânico Arnold Toynbee que diz: 

“A situação era, como todos sabem, que os Estados Árabes de fora da Palestina              
fizeram a guerra contra Israel. Eu não defendo isso. Naquele tempo o que é agora               
território de Israel era habitado pela população Árabe local por muitos séculos, e             
pelos Israelitas que viveram desde 1917, ou desde que os Britânicos conquistaram            
Jerusalém em 1917, penso eu. As vítimas foram a população Palestina Árabe local”             
(TOYNBEE 1970, p.29 apud CHEMERIS 2009, p. 43). 
  

A nova situação tem impacto em todo o Oriente Médio. Países da Liga Árabe (Egito,               

Líbano, Jordânia, Síria e Transjordânia ), não reconhecendo a ação dos líderes judeus,            55

enviam tropas para impedir a criação do Estado de Israel e retomarem o território, no que se                 

registra como A Guerra Árabe-Israelense ou A Guerra da Independência (para os israelenses)             

de 1948 a 1949. Somado aos deslocamentos de palestinos resultantes da Guerra Civil             

Palestina (1947), que antecedeu a Guerra Árabe e se juntou a ela pelas mesmas motivações,               

aproximadamente 900 mil palestinos deixaram as áreas ocupadas por Israel. Os israelenses            

vencem e ampliam seu domínio para 75% da Palestina ; parte do território fica sob controle               56

do Egito, Faixa de Gaza, e a Jordânia recebe a Cisjordânia. Esse imenso contingente de               

refugiados permaneceu disperso pelos campos do Oriente Médio e nos anos seguintes será             

referido como “a questão Palestina” . A partir das grandes proporções deste conflito, outros             57

eclodiram e o Oriente Médio - região predominantemente ocupada por populações           

arabizadas, seja pela língua, pela religião ou pelos costumes - seguirá um padrão de              

instabilidade nas relações internacionais .  58

Ao fim da Guerra Árabe-Israelense (1949), Jerusalém foi dividida em duas zonas: a             

ocidental, controlada por israelenses, e a oriental, habitada principalmente por palestinos           

árabes e controlada pela Jordânia . Tanto os árabes que viviam nos subúrbios da parte              59

ocidental fugiram, temendo massacres a despeito dos ocorridos anteriormente, quanto os           

judeus da parte oriental o fizeram pelos mesmos temores. Em 1967 após a Guerra dos Seis                

dias, porém, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, bem como outros núcleos urbanos do entorno             

55 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_%C3%A1rabe-israelense_de_1948 
56 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_%C3%A1rabe-israelense_de_1948 
57 ibid 
58 ibid 
59 https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m_Oriental 
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de população predominantemente árabe, foram inteiramente tomadas por Israel . No mesmo           60

ano, todavia, a Resolução 242 foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança da              

ONU, determinando a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios ocupados durante             

o recente conflito , mas Israel não acatou e proclamou Jerusalém capital do Estado de Israel.  61

Como dito anteriormente, uma série de conflitos e tentativas de acordos de paz             

sucederam à Guerra Árabe-Israelense. O objetivo primordial deste artigo, contudo, não é            

analisar todos os acontecimentos que envolvem árabes e palestinos em mais de meio século              

de disputas, mas destacar alguns elementos que permeiam a simbologia, os aspectos e as              

consequências dos muros separatistas. Uma vez percorrida parte da História que culminou no             

conflito israelo-árabe, chegando à autoproclamação do Estado de Israel e de sua capital             

Jerusalém, façamos novo recorte histórico e voltemos aos redores de 2002, ano de construção              

do Muro da Cisjordânia e seus desdobramentos. 

Israel construiu três barreiras nos últimos 15 anos nos territórios da Palestina, sendo a              

primeira iniciada em 2002, no governo de Ariel Sharon, também conhecida como Muro da              

Cisjordânia e Muro de Israel, a segunda na fronteira com o Egito finalizada em 2013 e a                 

terceira na fronteira com a Síria iniciada em 2015 - as duas últimas no governo de Benjamin                 

Netanyahu. Amos Harel, correspondente militar israelense que escreve há 12 anos sobre a             

luta contínua de Israel contra o terrorismo , defende em seu artigo intitulado Israel’s Walls              62

na Foreign Affairs que “apesar de provocar um debate raivoso e críticas internacionais, a              

experiência tem sido, em sua maioria, positiva” . Para Amos, os três muros foram             63

construídos em diferentes épocas para diferentes ameaças e o primeiro, Muro da Cisjordânia,             

“é o mais importante porque ajudou a conter uma onda de atentados suicidas em meados da                

década de 2000” .  64

A proposta de construção de uma barreira física foi apresentada um ano antes de sua                

construção pelo então primeiro-ministro Ehud Barak, filiado ao partido trabalhista à época,            

mas Israel já considerava, nos anos de 1990, a possibilidade de construir uma barreira na               

“Linha Verde” que marca as fronteiras de Israel até 1967. Ainda segundo Amos Harel:  

“À época, os Acordos de Oslo, que prometiam paz entre israelitas e palestinos,             
estavam prestes a serem implementados, mas grupos como Hamas e Jihad           
começaram a enviar homens-bomba dos territórios da Palestina para as cidades de            

60 ibid 
61 https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_palestinianos 
62 http://www.haaretz.com/misc/writers/amos-harel-1.285 
63 Tradução nossa do artigo de Amos Harel na edição de janeiro de 2017 da Foreign Affairs. 
64 ibid:  
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Israel. Nada de fato foi feito para a construção, porém, porque o governo israelense              
temia que em se fazendo-o seria visto como um reconhecimento da fronteira de             
1967, que foi controversa, especialmente, por aqueles do direito político. A           
barreira apenas se tornou urgente com a eclosão da 2a Intifada em setembro de              
2000”. 
 

Um elemento que parece acalmar, em certa medida, a animosidade da comunidade            

internacional são os acordos. Eles, porém, nem sempre resolvem os problemas daqueles            

envolvidos diretamente, mas a sensação de que um passo foi dado parece revigorar a              

esperança de que a solução, ou o que quer que se almeje, está próxima. Se para Amos Harel,                  

israelense, os Acordos de Oslo que prometiam a paz “estavam prestes a serem             

implementados”, não fossem os ataques do Hamas e do Jihad, para Marwan Bishara ,             65

analista político palestino, a intenção israelense era outra: 

“O processo de paz de Oslo foi uma farsa. Transformou-se em um circo             
diplomático no instante que teve início. [...] Reduziu a questão palestina, uma das             
causas mais justas e dramáticas do século, a infindáveis engodos, mudanças de            
opinião e transações. [...] Os palestinos foram traídos da forma mais radical por um              
processo que prometera libertá-los. (BISHARA, 2002, p. 171 apud AGUIAR,          
2011, p. 51)  
  

Sendo o conflito israelo-árabe uma via de mão dupla, a de se analisar as motivações e                

os desdobramentos da Segunda Intifada (rebelião) dentro de um contexto conturbado de            

choques armados, de perdas para os dois lados, de descumprimento de acordos e de seguidas               

tentativas frustradas no processo de paz. Em setembro de 2000, um atentado palestino             

resultou na morte de um colono israelense na Faixa de Gaza . Ariel Sharon, então              66

parlamentar e líder do partido da extrema direita Likud, à época oposição a Ehud Barak,               

proferiu um discurso em 28 de setembro, reafirmando o controle sobre os territórios             

reivindicados pelos palestinos . Naquele mesmo mês, acompanhado por um forte aparato de            67

segurança, Sharon visita a Esplanada das Mesquitas chamada de Monte do Templo pelos             

judeus. O fato de estar situada na Jerusalém Oriental já causaria desconforto diante de um               

cenário hostil de disputas, todavia, bem maior do que um desconforto, o evento resultou em               

uma onda de violentos confrontos entre israelenses e palestinos muçulmanos, que, por sua             

vez, se sentiram ameaçados em seu local sagrado . O conflito perdurou de 2000 a 2005               68

quando foi oficialmente finalizado n’A Conferência de Paz de Sharm el-Sheikh . Em 2002,             69

65 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/profile/marwan-bishara.html 
66 https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Intifada 
67 http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/intifada/segunda-intifada.htm 
68 Ibid 
69 https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Intifada 
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com a intifada ainda em curso, Sharon, então primeiro-ministro, sob argumento de proteger o              

povo israelense dos ataques suicidas põe em prática a construção do que chamou de a barreira                

de proteção. 

E fez-se o muro. Uma combinação de arames farpados, tapumes, grades, cercas            

elétricas, concretos, trincheiras, torres e guardas armados, fazendo da Palestina “uma terra            

fragmentada, dividida em ilhas, com barreiras, checkpoints, estradas principais e secundárias,           

de uso exclusivo para alguns e proibida para outros” . À época foram construídos dois              70

muros: um cercando a cidade de Jerusalém, dividindo não somente israelenses e palestinos,             

mas palestinos de palestinos, e outro externamente onde Israel visou cercar e controlar suas              

colônias na Faixa de Gaza.  

Aqui vale o adendo que, no início do século XXI, aproximadamente 400 mil             

israelenses viviam em Gaza e na Cisjordânia e muito do que era considerado colônia e               

assentamento, eram de fato pequenas cidades. Segundo Paula Aguiar, todos esses           

assentamentos são ilegais de acordo “a Quarta Convenção de Genebra de 1948, que hoje é               

conhecida como direito humanitário internacional e proíbe Estados de estabelecerem          

populações civis em território ocupado” . Em Jerusalém, o muro divide o que restou da              71

Jerusalém palestina em pequenos guetos, enclausurando e isolando o povo palestino e            

mudando a topografia e demografia da cidade. Para a líder política Hanan Ashrawi, “essa              

[Jerusalém] é uma questão crucial para existência e identidade do povo palestino como um              

todo; Jerusalém está situada no coração da Palestina” . 72

 

Terror de Estado 

Medidas como toque de recolher e demolições de residências fazem parte da            

paisagem local. Os serviços básicos disponibilizados pela Autoridade Palestina para          

Cisjordânia e Faixa de Gaza foram destruídos por Israel desde 2000, assim como             

infraestrutura, pontes, fornecimento de eletricidade e água . Esse bombardeio ostensivo          73

contra palestinos destruiu não somente cidades, como também as condições econômicas do            

lugar. Segundo a jornalista Fernanda Campagnucci, Cisjordânia e Faixa de Gaza, sob            

70 CAMPAGNUCCI 2011 
71 http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/40286/000827762.pdf?sequence=1 
72https://noticias.terra.com.br/1980-israel-anexa-jerusalem-oriental,f06d73c68bc0a605bb0512018f6f933dmu
4y3lhk.html 
73 AGUIAR 2011 
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ocupação militar desde 1967, “representam apenas 22% da Palestina histórica, isto é, a             

Palestina antes da criação do Estado de Israel em maio de 1948” . Em seu livro O OUTRO                 74

LADO DO MURO ela conta que, não raro, alguns israelenses esquecem a segunda palavra              

(ocupados) e usam somente a primeira (territórios) quando se referem à Palestina, seja em              

conversas ou em editoriais, “consolidando a ideia de que a região é controlada por Israel” .               75

Seus relatos incluem leituras dos jornais da época, combinadas às entrevistas e vivências com              

civis e militantes pró-palestina. Em uma dessas ocasiões ela entrevistou Michael           

Warschawski, militante pacifista israelense, fundador da AIC - Alternative Information          

Center, uma ONG com bases na Jerusalém Ocidental (Israel) e em Belém (Palestina).             

Mikado, como era conhecido, fala que “o conflito mudou de caráter depois de 11 de setembro                

de 2001”. Para ele, “o muro não é um muro local, mas global, que separa o mundo em dois.                   

Israel está na linha de frente do bem, da civilização, da Europa, dos EUA. A Palestina na                 

linha de frente dos bárbaros, a Síria, o Irã, o Iraque, o Afeganistão” .  76

Décadas de ocupação e a comunidade palestina vem sendo afetada de diversas            

maneiras. Em janeiro de 2014, um relatório de 22 páginas foi apresentado pelo relator              

especial da ONU, Richard Folks, sobre a situação dos Direitos Humanos nos territórios             

palestinos ocupados desde 1967. Além de detalhes sobre a situação, o relatório contém graves              

acusações ao Estado de Israel por crimes internacionais de “apartheid” e “limpeza étnica” .             77

No ano de sua publicação havia 10 anos que a Corte Internacional de Justiça tinha dado seu                 

parecer consultivo unânime sobre as consequências jurídicas da construção do muro. Além            

dos relatos sobre os efeitos da contínua ocupação e a persistente violação de direitos nos               

territórios palestinos , a recusa de Israel em acatar esta avaliação do direito internacional             78

pelo mais alto órgão jurisdicional das Nações Unidas, é motivo de sérias preocupações .  79

A menção ao apartheid não é descabida. Marwan Bishara, analista político, compara            

os sucessivos governos do Estado de Israel, ao ocorrido no continente africano dos anos de               

segregação racial e acusa as ocupações israelenses de realizarem um novo apartheid. Para ele,              

assim como o governo do apartheid sul-africano expulsou as populações negras de suas             

74 CAMPAGNUCCI 2011 
75 CAMPAGNUCCI 2011 
76 Ibid 
77http://www.revistaforum.com.br/aspalavraseascoisas/2014/02/27/terrorismo-apoiado-pelo-estado-ainda-o-
caso-do-rio-centro/ 
78 Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 3 
79 Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 5 
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fazendas, forçando-as a viver em homelands e distribuiu as terras entre os brancos, na              

Palestina os “governos israelenses, do Likud ou do Partido Trabalhista, aplicaram a mesma             

política de ‘limpeza étnica’ (BISHARA, 2003, p.24 apud PILATI, 2008 p.7). E ele não é o                

único. Para aqueles que argumentam que israelenses e palestinos não constituem grupos            

raciais em si, o relatório da ONU declara que o apartheid envolve não somente a dominação                

por raça, mas que “a discriminação pode se basear em qualquer distinção, exclusão, restrição              

ou preferência com base na raça, cor, descendência étnica ou nacionalidade” . Ademais, nos             80

termos jurídicos sob as lentes da proibição de discriminação e segregação étnica e apartheid,              

a África do Sul recomendou que Israel proíba políticas e práticas de segregação racial, que               

afetam desproporcionalmente a população palestina nos territórios ocupados .  81

Ainda segundo o relatório da ONU, na maior parte da Cisjordânia as comunidades             

rurais tiveram suas terras e recursos hídricos cortados nas regiões entre o muro e a Linha                

Verde (‘Seam Zone’). Para acessar essas zonas, em grande parte declaradas ‘área militar             

fechada’, agricultores são obrigados a usar um mecanismo de ‘coordenação prévia’ para obter             

permissões de visitantes das autoridades israelenses. O acesso não é feito por todos os              

portões, mas através daqueles designados para tanto. Atualmente existem 66 entradas que, em             

sua maioria, abrem apenas durante a colheita da azeitona. Alocação limitada, somada ao             

número restrito de permissões e aos horários de abertura dos portões, reduziu drasticamente o              

trabalho agrícola e enfraqueceu os meios de subsistência rurais em toda Cisjordânia .  82

Diante do esfacelamento das comunidades palestinas, muitos se tornaram refugiados.          

A criação do Estado de Israel impôs uma redefinição de lugares para permanecer e viver               

(JARDIM 2003). Os palestinos que permaneceram na região vivem com pouca ou nenhuma             

autonomia política e são obrigados - a partir de 16 anos - a solicitar permissão de ‘residente                 

permanente’ para continuar a viver em suas próprias casas. Para os que trabalham e têm               

familiares no lado ‘palestino’ do muro, são diariamente submetidos a controles de segurança             

ao atravessar os portões. O muro afetou negativamente também os centros urbanos, em             

particular a Jerusalém Oriental, transformando geográfica, econômica e socialmente a vida           

tanto dos palestinos que vivem em áreas israelenses, definidas como municipais, como            

também dos residentes da região metropolitana, com bairros e subúrbios palestinos divididos            

80 Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 15 
81 Ibid 
82 Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 24 
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uns dos outros e separados do centro urbano .  83

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Muro do México, per se, não é desse ou daquele presidente, mas da sociedade               

estadunidense e vem sendo reforçado por todos os governos, em maior ou menor escala de               

interesse, desde a sua materialização. Demonstramos, ao longo da segunda seção da análise,             

que as relações entre Estados Unidos e México são mais afetadas pela retórica anti-imigração              

ilegal, que estremece a diplomacia entre os países, do que propriamente pela ilegalidade de              

seus imigrantes, que chegam a ser protegidos por parte da população nas “cidades-santuário”,             

pois “já constituem [os ilegais] parte fundamental da sociedade” (CUNHA 2010).  

As fronteiras, parcialmente patrulhadas devido à sua grande extensão, somadas às           

políticas para conter a imigração ilegal, controlam, mas não as impede de ocorrer. Ademais,              

mesmo ainda sendo o destino de muitos que querem viver o “sonho americano”, a imigração               

ilegal vem diminuindo porque “a economia americana entrou em crise depois de 2008 [...] e o                

México também oferece melhores oportunidades hoje do que no passado” . Compartilhando           84

da mesma provocação que fizemos no início da segunda seção, sobre o porquê não se ouvir                

falar de muros com o vizinho canadense, dois ex-presidentes mexicanos, ligados aos EUA na              

guerra contra as drogas (Fox e Calderón), declararam em recente entrevista que “O México              

deve ser tratado por um candidato a presidente americano com a mesma deferência com que               

Israel, Canadá, Japão e Reino Unido são tratados. Trata-se de um aliado histórico dos              

americanos, membro de uma zona de livre comércio e vizinho” .  85

No que tange às promessas de Trump, o professor Carlos Eduardo Siqueira, do             

Community College of Public & Community Service de Massachusetts University, afirma           

que seu discurso tinha um público específico com o slogan Make America Great Again. Para               

Carlos, fazer a América grande novamente “significa voltar a dar prioridade e prestígio à              

maioria branca” ; o que nos leva a mais uma conclusão: a construção do muro é mais do que                  86

uma demarcação fronteiriça, é um delimitador entre países do chamado “Norte desenvolvido”            

83 Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 24 
84http://internacional.estadao.com.br/blogs/gustavo-chacra/voce-sabia-que-o-numero-de-ilegais-nos-eua-dimi
nuiu/ 
85 Ibid 
86http://www.brazilianvoice.com/bv_noticias/plano-de-deportacao-em-massa-de-trump-e-inviavel-diz-profess
or-brasileiro.html 

23 



com o “Sul subdesenvolvido” (PENA 2017).  

Na terceira seção, dedicada ao Muro de Israel, apresentamos dados do relatório da             

ONU onde, em sua apresentação final ao Conselho dos Direitos do Homem sobre a situação               

dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados desde 1967, o relator especial            

sublinhou detalhes sobre “a persistência de violações graves do direito internacional           

humanitário e do direito internacional dos direitos humanos”. O mesmo relatório fornece um             

registro de violações por parte de Israel e sua atitude desafiadora em não cumprir a resolução                

da ONU para retirada dos muros e dos assentamentos para posterior criação do Estado              

Palestino. O relator desafia as Nações Unidas a tomar medidas para garantir este             

cumprimento e finaliza lembrando que:  

“o sofrimento do povo da Palestina está inseparavelmente ligado aos arranjos de            

partição inicialmente propostos pelas Nações Unidas em 1947, e que nunca foram            

implementados ou revistos de uma maneira que tenha plenamente em conta os            

direitos do povo palestino, sobretudo o seu direito inalienável de          

autodeterminação” . 87

Na conjuntura atual, Israel fortalece a retórica de autodefesa contra o terrorismo, se             

utilizando de um vasto arsenal nuclear além de um exército letal, enquanto a Palestina resiste               

às anexações colonialistas dos israelenses. A solução de referência da comunidade           

internacional a este conflito de baixas assimétricas, em vantagem para Israel devido ao seu              

poderio militar, é a efetiva criação de dois Estados. Na recente Conferência Pela Paz no               

Oriente Médio, realizada em Paris em janeiro de 2017, chanceleres e diplomatas tentaram             

“enviar uma derradeira mensagem de otimismo em relação a um dos conflitos centrais do              

Oriente Médio” . O encontro não teve a presença de ambos, Israel nem Palestina, e foi               88

encerrado com uma declaração conjunta pedindo que as lideranças dos países reafirmassem            

seu comprometimento com a solução proposta. Enquanto líderes internacionais confabulam a           

paz do Oriente Médio e insistem na negociação direta das partes, o premiê israelense              

Netanyahu também envia uma mensagem de seu gabinete, afirmando que “a conferência era             

fútil e que pertence ao mundo de ontem”. Finaliza com “o amanhã será diferente” . Resta à                89

comunidade internacional e a nós, no lugar de espectadores, torcer para que o tom do               

87  Tradução nossa do relatório da Nações Unidas de 2014, p. 3 
88http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1850042-conferencia-da-paz-sobre-oriente-medio-reune-po
tencias-em-paris.shtml 
89 Ibid 
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“amanhã diferente” do premiê seja em busca de acordos e não de novos conflitos.  

O argumento primordial que pautou esta análise é de que muros separatistas, ainda             

que forjem a sensação de segurança quando resolvem problemas pontuais, a longo prazo,             

ampliam a distância entre povos e corroboram as fronteiras invisíveis do preconceito e da              

exclusão. A eficácia dos muros é questionada por aqueles que se debruçam sobre o tema; para                

Marcello Di Cintio, autor do livro Murs, voyage le long des barricades, “a única coisa que                

estes muros têm em comum é que são sobretudo cenários de teatro” , promovendo uma ilusão                

de segurança, mas não uma verdadeira segurança . Por fim, sugerimos que, cada vez mais,              90

seja na política internacional, no meio acadêmico ou mesmo nas manchetes estampadas            

dia-a-dia, a polêmica em torno dos conflitos entre povos deixe de ser somente uma questão de                

segurança nacional, enviesada pelo discurso de ódio ao “outro”, e se desloque para o campo               

do debate jurídico, compartilhando direitos e não privilegiando uns em detrimentos de outros. 
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