Política Contemporânea do Médio Oriente
modalidade: Curso

registo de acreditação: CCPFC/ACC-86512/16

formador: Manuel Loff e Marta Silva
local: Escola Secundária Infante D. Henrique, Porto
número de horas: 21
Datas: 11, 18 e 25 de novembro de 2017 (das 10h às 13h e das 14.30h às 18h)

O projeto de criação de uma ação de formação que incida sobre questões políticas do Médio Oriente surge da
necessidade de, por um lado, oferecer uma resposta à permanente atualidade e ao natural interesse despertado pela
região e, por outro lado, oferecer um espaço de debate fundamentado e crítico sobre os eventos que nela ocorrem,
por forma a corrigir alguma da informação simplista e pouco rigorosa veiculada pelos media.
É objetivo desta acção prover os formandos de um quadro geral de interpretação de uma temática tão presente na
esfera pública, fornecendo indicações úteis para a contextualização de fenómenos que permanecem na agenda
informativa e um conjunto significativo de informação (e de fontes de informação) que permitam habilitar os formandos
a melhor enquadrar temáticas da atualidade no seu contexto histórico.
Objetivos a atingir
1. Examinar de forma crítica a história política e social do Médio Oriente na era contemporânea
2. Compreender a complexidade das forças locais e globais a operar na região e perceber o seu impacto nas
atuais dinâmicas da região
3. Reconhecer os limites encontrados por conceitos e modelos ocidentais na compreensão do Médio Oriente, e
perceber o seu impacto na evolução histórica da região
4. Identificar algumas das tendências políticas e sociais transversais a diversos países da região (sobretudo
relativamente ao revivalismo islâmico e movimentos sociais).
Conteúdos da ação
1. O Ocidente e o Médio Oriente na era do colonialismo europeu e contemporâneo
a. A lente orientalista e essencialista no estudo da região
b. O movimento sionista e o projeto de criação do Estado de Israel
c. O Mandato Britânico sobre a Palestina (1920-47)
d. O Holocausto na origem de Israel?
2. Do nacionalismo árabe à instalação de regimes autoritários na região: os casos do Egito, Síria e Iraque
3. Os conflitos israelo-árabes
a. A questão dos refugiados e o processo de paz
b. O Estado de Israel: dinâmicas internas
4. O domínio norte-americano no Médio Oriente
a. A formação de alianças na região: Israel, Arábia Saudita e Egito
b. O ressurgimento dos movimentos islâmicos
c. A guerra contra o terror
5. Das Primaveras aos Invernos Árabes
a. A Revolução e a queda de regimes: os casos da Tunísia, e do Egito
b. A Revolução e o colapso dos Estados: os casos da Líbia, Iémen e Síria
Metodologia
As aulas serão de natureza teórico-prática, impulsionadas pela exposição dos temas e introdução de conceitos e
noções pelo docente, mas promovendo-se a participação e o debate entre os formandos.
Custo da ação:
Associados: 50€
Não associados: 65€
A ação só se realiza com um número mínimo de 15 inscritos.

