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Resumo: Ao se versar acerca da Arábia Saudita, inevitavelmente, o petróleo é questão 

abordada, seja pelo seu papel desempenhado na economia do Estado, seja pelo seu 

envolvimento direto na governança Real. Nesse sentido, o presente artigo busca analisar a 

aplicação deste recurso como agente de modernização e de sustentação política da dinastia 

Saud, investigando numa perspectiva histórica a formação das estruturas sociopolítica e 

econômica do Reino após sua unificação, em 1932. Ademais, a pesquisa pretende observar a 

atuação da Coroa para com seus súditos, bem como o comportamento saudita no Sistema 

Internacional, tratando em especial da sua relação com os Estados Unidos. 
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Abstract: When discussing Saudi Arabia, inevitably, oil is an issue addressed, either for its 

role in the state economy or for its direct involvement in Real governance. In this sense, the 

present article seeks to analyze the application of this resource as agent of modernization and 

political support of the Saud dynasty, investigating in a historical perspective the formation of 

the sociopolitical and economic structures of the Kingdom after its unification in 1932. In 

addition, the research intends to observe the performance of the Crown towards its subjects, as 

well as the Saudi procedure in the International System, dealing in particular with its 

relationship with the United States. 
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Introdução 

 

 Desde o desenvolvimento dos ciclos produtivos de ligas metálicas durante a Idade do 

Bronze em 3000 a.C, que possibilitou a fixação da civilização Dilmun no litoral leste e seu 

êxito comercial na região por ligar a Mesopotâmia aos povos da Ásia Meridional (BOWEN, 

2008, p. 19), as areias da península arábica abrigaram inúmeras comunidades que 

encontraram no “lugar onde o sol nasce” condições para sua sobrevivência. 

 Com clima desértico, a contemporânea Península Árabe é dividida por sete países: 

Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait e Iêmen, sendo o 

primeiro, demográfica e territorialmente, o maior deles. Banhada pelo Mar Vermelho e pelo 

Golfo Pérsico, a moderna Arábia Saudita tem como sua capital a cidade de Riad, onde 

concentra o corpo burocrático de seu Estado, governado pela dinastia Saud, que pauta suas 

gestões em interpretações radicais das leis islâmicas (BRADLEY, 2005, p. 144).  

 Por se tratar de uma monarquia teocrática e absoluta, seu sistema político consiste 

basicamente na centralização do poder na figura do Rei, que, assim, detém em suas mãos o 

pleno controle sob o Reino, sendo auxiliado por um seleto grupo de tecnocratas membros dos 

Conselhos administrativos. Dessa forma, o Rei saudita não assume apenas as tarefas da 

majestade enquanto chefe de Estado, como também monopoliza as funções de chefia de 

governo e de guardião das cidades sagradas de Meca e Medina, garantindo o acesso dos 

peregrinos aos sacros templos (WYNBRANDT, 2010, p. 269). 

 A atribuição Real de proteger essas cidades, além da conotação religiosa, tinha 

também um importante viés econômico para o Reino, uma vez que era a sua principal fonte de 

renda antes da descoberta do petróleo (LANNES, 2013, pp. 49-70). Atualmente, parcela 

substancial da economia da Arábia Saudita advém do setor petroquímico, que é o ramo 

produtivo responsável por sustentar tanto as políticas básicas de desenvolvimento da 

sociedade civil quanto os luxos da Corte.  

 Apesar de patrocinar programas sociais para seus súditos, a Monarquia de Riad é uma 

grande violadora dos direitos humanos de sua população e utiliza-se da sua abundância do 

valioso recurso fóssil como manobra política para dissolver, artificialmente, movimentos de 

resistência ao seu regime.  

 Essa sua abundância petrolífera também justifica, em parte, a inserção saudita na 

comunidade internacional, a qual é bastante atuante, participando de instituições 

supranacionais como a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional e a Liga Árabe.  
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1. Contextualização histórica 

 

 Até a Unificação Saudita, concluída em 1932, a Península Arábica era composta por 

uma enorme diversidade de tribos que, entre si, disputavam territórios, recursos geográficos e 

rotas comerciais na região (LANNES, 2013, p. 96). Foi, então, com a fundação desse novo 

Estado que a dinâmica sociopolítica de conflitos inter-clãs foi em grande parte silenciada, 

abrindo espaço para uma nova atuação do Reino que lá se estabeleceu. 

 Apesar desse processo aparentar tardio por finalizar-se apenas no século XX, este não 

o é. As disputas pelo domínio da região nos remetem aos tempos do Império Romano 

(WYNBRANDT, 2010, p. 18), e as tentativas do Clã Saud de tomar o poder e, por 

conseguinte, unificar a península já eram perceptíveis desde 1700 (BOWEN, 2008, p. 71). 

 Tentativas essas como, por exemplo, a firmação de aliança com a tribo de Muhammad 

Abdel Wahhab, visando conquistas nas décadas de 1740 e 1750. Além de resultar na partilhar 

de poder dinástico entre as famílias, tal aproximação também ocasionou uma difusão 

ideológica das teorias de Wahhab no seio do Clã Saud, enraizando valores de natureza 

religiosa, social, econômica e política na comunidade que concentraria futuramente o domínio 

do novo Estado. 

 As ideias Wahhabitas, as quais foram absorvidas pela tribo aliada, consistiam na 

preconização da existência de uma relação mecanicista envolvendo diretamente os âmbitos 

religioso, social e político para com a Sharia, que por sua vez, carrega em si o direito penal 

hudud. 

 Tanto a Sharia, que é o conjunto de leis sagradas baseadas no Alcorão, quanto o 

hudud, que é a noção da punição do islã, seriam de acordo com Wahhab, os elementos de 

conexão do soberano com seus súditos, tratando-se, portanto, de uma elaboração teórica que 

justificaria o poder monárquico respaldando-o no direito imutável e divino, legitimando, 

assim, a submissão dos fiéis ao dado regime (ROCHE, 2012, p. 51). 

 O wahhabismo, portanto,   u a esc la  e  ensa en    en r     sun s    sl mico  

sen    en re as  ua r  esc las sun  as  a  a s c nser a  ra    r segu r  n er re a  es  a s 

r g r sas  as escr  as c r n cas  essa l n a  e en  a u   sl   a s  ur    ue  segun   seu 

en en   en   se  ar a    r e e  l   c   a  reser a     e  r   cas punit  as c      

a e re a en    e  ul eres a  l eras e  eca   a  es   blicas.   

 Além de sua aliança com os Wahhab, que provou ser crucial para a consolidação e 

para a expansão dos Saud (AL-RASHEED, 2002, p. 19), outro ponto decisivo para esse clã ter 
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obtido e unificado o poder na região foi seu êxito na retomada da cidade de Riad, numa 

campanha militar liderada por Ibn Saud (também conhecido como Abd al Aziz), em 1902. No 

entanto, mesmo com a importância dessa vitória, a porção ocidental da península – que 

abrigava as cidades sagradas de Meca e Medina – ainda estava fora do alcance saudita, sendo 

essa dominada pela família Hussein. 

 Com a Primeira Guerra Mundial, ambas dinastias receberam armamentos dos 

britânicos para combater o Império Turco e, após o término da Guerra, continuaram a utilizar-

se desses equipamentos para disputar entre si os territórios internos (FUSER, 2005, p. 94). A 

casa Saud, ao conquistar Meca em 1926, impôs-se frente à linhagem rival e possibilitou a 

futura formação de seu Estado, com a aglutinação das maiores extensões da península: Najd, 

al-Hasa, Shammar, Asir e Hejaz, que correspondiam, respectivamente, ao centro, ao leste, ao 

norte, ao sudoeste e ao oeste daquela área (NONNEMAN, 2001, p. 637). 

 A estabilidade dos Saud nos primeiros anos da unificação pode ser, em certo grau, 

atribuída à personalidade do Rei-fundador Abd al Aziz Al Saud, uma vez que o monarca 

conseguiu concentrar habilidade política e liderança carismática diante do cenário econômico 

da época que assumiu o trono, cuja conjuntura não era a mais favorável, como observa James 

Wynbrandt (2010, p. 187): 

 

No nascimento do reino, a situação e as perspectivas da Arábia Saudita eram 

ermas. O novo Estado estava em dívida, os pagamentos aos credores tinham 

cessados, e mais empréstimos eram inalcançáveis. Além disso, a depressão mundial 

reduziu as receitas da peregrinação, a sua principal fonte de renda.” (tradução 

nossa) 
3
  

 
  

 Não somente as questões econômicas fragilizavam a prosperidade do reino naquele 

momento.  A Casa Real também concentrava a imprescindível função militar de proteger as 

duas cidades sagradas, garantindo, dessa forma, o direito de peregrinação de seus fiéis 

islâmicos. 

 Mesmo diante desse cenário, as décadas subsequentes foram, entretanto, decisivas 

para reverter radicalmente esse quadro, transformando o país de condições tribais a um 

moderno Estado. Isto, em razão de dois importantes fatores: a descoberta de petróleo no país e 

a aliança com os Estados Unidos. 

                                                                 
3 “At the kingdom’s birth, Saudi Arabia’s situation and prospects were bleak. The new state was in debt, 
payments to creditors had ceased, and further loans were unobtainable. Additionally, the worldwide depression 
reduced pilgrimage revenues, its main source of income.” (WYNBRANDT, 2010, p. 187).  
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 Ainda que não fosse o recurso mais utilizado na matriz mundial à época de sua 

descoberta na Arábia Saudita, representando menos de 20% na malha energética (ROSER, 

2012, p. 1), a aplicação internacional do petróleo como fonte de energia cresceria futuramente 

em razão da demanda da 2ª Guerra Mundial (HAMILTON, 2011, pp. 5-6), o que, por sua vez, 

beneficiaria ainda mais, em termos econômicos, o Reino que, agora, usufruía de uma cobiçada 

matéria-prima para exportar e possibilitar seu desenvolvimento interno no pós-guerra. 

 Além da importância econômica por sua natureza de commodity, esse recurso tem 

também uma enorme relevância no campo político, sendo utilizado, inclusive, como 

instrumento de barganha frente a outros países.  

 Um exemplo dessa sua serventia política é diante do conflito árabe-israelense, na 

Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando os membros da OPEP e os países produtores do 

Golfo Pérsico, em apoio aos árabes combatentes e em retaliação aos aliados de Israel, 

pressionaram o ocidente boicotando-o através da exportação de seu petróleo, cujo preço 

quadruplicou em três meses (VAÏSSE, 2005, p. 153). 

 Corroborando a esse exemplo, cita-se as palavras do economista e autoridade em 

questões energéticas, Daniel Yergin (1993, p. 267), que afirma que “o petróleo é 10% de 

economia e 90% de política”. Assim sendo, a descoberta de uma abundante quantidade do 

óleo na extensão territorial saudita não somente proporcionou um enriquecimento desse 

Estado, alavancando-o à modernidade, como também possibilitou sua efetiva inserção no 

Sistema Internacional.  

 Antes mesmo de se ter conhecimento de jazidas petrolíferas no território saudita, os 

olhares estrangeiros já se voltavam àquele Reino, havendo, inclusive, acirradas disputas entre 

empresas transnacionais por concessões de exploração na Arábia Saudita, cujos interesses 

foram despertados pelas descobertas do “Our  Negr ” no Bahrain e no Kuwait na mesma 

época. 

 De acordo com o cientista político Igor Fuser, autor da obra “  petr leo e o 

en ol i ento  ilitar do    tado   nido  no  ol o   rsico”, as companhias Southern 

California (SoCal) e Anglo-Persian foram duas das empresas que em muito pleitearam o 

direito de explorar os hidrocarbonetos. Em 1933, a SoCal obteve a concessão, a qual 

autorizava sua atuação por 60 anos e, posteriormente, firmou parceria com a Texaco, 

formando, assim, a ARAMCO, Arabian-American Oil Company (FUSER, 2005, pp. 94-95). 

 Como o petróleo saudita foi efetivamente encontrado apenas em 1938 e não se tinha 

exatidão acerca da quantidade do recurso, o acordo do Estado com as companhias 

estrangeiras, firmado antes da descoberta, acabou por limitar os potenciais lucros do Reino. A 



 
  
 

6 
 

 
 
Revista Litteris –      n.18  -    Dezembro de 2016      
DOSSIÊ   Oriente Médio: Política e Diversidade 
 

divisão dos ganhos mostrou-se desigual. Enquanto a Coroa tinha direito à 0,16  centavos de 

dólar por barril, as transnacionais auferiam, em média, 1,09 dólares sob a mesma venda 

(FUSER, 2005, p. 101). 

 Diante desta onerosidade, a Casa Real, inspirada em legislação venezuelana, 

reivindicou à ARAMCO maiores participações nos lucros e juntas renegociaram novos termos 

contratuais, com fixação de 50% do rendimento pra cada parte. 

 O sucesso na redefinição deu-se graças à aplicação de uma estratégia fiscal de 

extraterritorialidade, a qual o governo americano categorizaria como ‘ r bu  ’ os valores 

pagos aos sauditas e, posteriormente, abateria esse crédito das obrigações tarifarias que a 

ARAMCO tivesse internamente com os Estados Unidos (TRAUMANN, 2007, p. 27). 

 O favorecimento no mencionado acordo, devido aos esforços institucionais da Casa 

Branca, exemplificam e evidenciam a amistosa relação entre os dois países, a qual se é notória 

em diversos momentos históricos desde a unificação saudita. 

 

2. A Ponte Washington Riad 

 

 À primeira vista, a aliança entre esses dois países aparenta bastante improvável. 

Décadas atrás seria praticamente impossível prevê-la e, ainda que se a imaginasse, difícil seria 

antecipar seus resultados e sua extensa duração.   

 Nesse sentido, observando as contradições internas e estruturais entre esses Estados, 

que o jornalista Craig Unger (2004, p. 12) em sua obra As famílias do petróleo, salienta o 

pouco provável relacionamento: 

 

“   EUA, farol da democracia, viriam a armar e proteger uma monarquia 

teocrática violenta. Os Estados Unidos, defensores jurados de Israel, também 

garantiriam a segurança dos guardiões do islamismo wahabita, seita religiosa 

fundamentalista que era inimiga mortal de Israel e dos   A.” 

 

 Assim, o que se percebe é um pragmatismo que norteia os atos diplomáticos sauditas e 

estadunidenses, os quais possibilitaram a prosperidade no contato de tão distintos Estados 

desde 1933, quando inauguram-se formalmente as relações Saudi-Americanas.  

 Nesse ano, os EUA, enquanto corpo burocrático, firmam suas relações com a 

monarquia teocrática ao chancelar o reconhecimento de Estado e a soberania saudita no 

Sistema Internacional. Foi, também, o ano em que a aproximação privada estadunidense foi 

contratualmente concretizada nas areias da península arábica pela empresa petroquímica 
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californiana, SoCal, cuja permissão de concessão foi dada pela Coroa como forma de 

retribuição ao seu reconhecimento como Estado. 

 Logo após a descoberta do petróleo em 1938, eclode, no ano seguinte, a Segunda 

Guerra Mundial. A Arábia Saudita apresentava maior propensão a filiar-se ao Eixo, uma vez 

que a Casa dos Saud i) simpatizava pela adoração do Estado e do líder presente naqueles 

regimes totalitários; ii) compartilhava do anti-semitismo enaltecido pelos nazistas; iii) 

reprovava a atuação dos ingleses (participantes dos Aliados) no Oriente Médio; e iv) 

rechaçava o viés comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, assim 

igualmente compunha o grupo (BOWEN, 2008, p. 102). 

 Em primeiro momento, então, o reino declara-se neutro. Opta, entretanto, pelo lado 

dos Aliados, considerando sua parceira com os Estados Unidos, a qual fortalece-se mais a 

partir dessa escolha e dos esforços conjuntos desses dois países na segurança da região rica 

em potencial petrolífero. 

 Mesmo que relevante, a Arábia Saudita não assumiu maior papel estratégico durante a 

Segunda Guerra, pelo fato de ainda não possuir tecnologia para a exploração em grandes 

escalas. Essa deficiência justifica o porquê seu país não foi ocupado por uma das duas partes 

durante o conflito. Ao invés disso, Hitler buscou abastecimento na URSS e os Aliados no Irã, 

cujo petróleo era explorado pela Anglo-Persian Company. 

 As preocupações com a Segunda Guerra Mundial, então, encerraram com a total 

neutralização das forças nazi-facistas em 1945, devido ao triunfo da Batalha de Berlim, 

liderada pelos soviéticos. Com isso, os chefes de governo das Nações Aliadas – como Josef 

Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill – decidem reunir-se nas cidades de 

Teerã, Yalta e Potsdam para deliberarem acerca do desfecho da guerra e da repartição de 

zonas de influências (VAÏSSE, 2005, p.15). 

 Em retorno da Conferência de Yalta, o presidente Franklin D. Roosevelt, dos EUA, 

vai de encontro ao monarca árabe Ibn Saud a bordo do navio de guerra americano USS Quincy 

(EDDY, 1954, p.11) no Canal de Suez e, então, iniciam relações diplomáticas mais robustas, 

para além daquelas que já haviam sido estabelecidas com o reconhecimento de Estado no 

início da década de 1930 e com o envio de representante diplomático ao reino em 1942 

(BLANCHARD, 2010, p. 5). 

 No cruzador, foi concedido pelos sauditas aos EUA a  ns ala     e u a base a rea 

militar norte-americana em Dhahran, cuja autorização fora objeto de disputa entre americanos 

e ingleses  uran e a  egun a  uerra    n a      celebra   u  ac r     s  r c   ue al n ar a   

re n  sau   a s b  r  e    americana (COSTA SILVA, 2005, p. 7). Tratava-se, basicamente, 
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da troca do petróleo por segurança, num intercâmbio que guiaria por décadas o contato 

recíproco das relações exteriores entre Estados Unidos e Arábia Saudita. 

 O final da Grande Guerra desencadeou não somente as três conferências supracitadas, 

mas também uma nova dinâmica mundial: a da disputa bipolar entre as potências 

internacionais pelo domínio de órbitas de influência no globo. Tal competição, denominada 

Guerra Fria — de ordem política, econômica, social, ideológica, tecnológica e militar — foi 

encabeçada de um lado pelo bloco capitalista, liderado pelos EUA e, de outro, pelo bloco 

socialista, norteado pela URSS. 

 Os capitalistas sentiam-se ameaçados pelos avanços de Moscou e temiam que regimes 

de esquerda prosperassem na Europa devastada pela Guerra. Para conter a influência inimiga, 

os Estados Unidos utilizaram-se de muitas estratégias tanto no campo político quanto no 

âmbito militar. Destaca-se, nesse sentido diplomático, a iniciativa estadunidense de 

financiamento da reconstrução europeia com o Plano Marshall, o qual despenderam 13 

bilhões de dólares para executá-lo (VAÏSSE, 2005, p.29), a fim de assegurar, com essa 

manobra imperialista, seu domínio político-econômico no continente, tentando afastar a 

simpatia europeia para com a URSS. 

 No âmbito militar, devida a tensão presente neste antagonismo, a Arábia Saudita 

assume posição de relevância estratégica para os Estados Unidos, uma vez que era essencial 

para Washington manter o máximo de países aliados a si, ainda mais aqueles que exerciam 

valorosa importância em termos petrolíferos e de localização geográfica, como era o caso 

saudita. 

 Tendo isso em vista, os Estados Unidos anunciaram que defenderiam a Arábia Saudita 

e outros Estados do Golfo contra ofensivas externas (MILLER & MYLROIE, 1990, p. 102), 

concretizando o pilar de sua cooperação militar com o reino, com o fornecimento de novos 

armamentos e também treinamento para o exército Real (BLANCHARD, 2010, p. 5), 

estreitando ainda mais o os laços dessa sua relação. 

 Salienta-se, entretanto, que os interesses sauditas em combater o comunismo não eram 

exclusivamente decorrentes do apoio aos EUA. Seu confronto era também motivado pela 

repulsa da monarquia teocrática em aceitar o ateísmo proferido por algumas linhas políticas 

soviéticas, o que auxilia a compreensão da doação saudita de 1 bilhão de dólares a grupos 

anti-comunistas no Afeganistão durante a presença da URSS nesse país e seu apoio a 

movimentos contrários à influência socialista na África e América Latina (BOWEN, 2008, p. 

7). 
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 Tal relação, entretanto, nem sempre se apresentou harmônica ao longo da Guerra Fria. 

Certas tensões desestabilizaram a aliança, como, por exemplo, o já mencionado e que aqui 

reitera-se, boicote dos países da OPEP frente aos conflitos árabes-israelenses. Apesar de 

muito eficiente, a utilização do petróleo como arma política foi prática sempre evitada pelos 

monarcas sauditas, que defendiam um distanciamento entre a política e o petróleo, sem 

misturá-los (AL-RASHEED, 2002, p. 136).  

 Em retaliação à anexação israelita de seus territórios da Península do Sinai, Canal de 

Suez, Faixa de Gaza e as Colinas de Golã durante a guerra dos seis dias, o Egito e a Síria 

lideraram um ataque surpresa contra Israel no dia 6 de outubro de 1973. Logo após a data 

estrategicamente escolhida no feriado sagrado do perdão judeu, Yom Kippur, Washington 

solicitou que os Saud interviessem no conflito pleiteando frente aos egípcios e aos sírios um 

cessar fogo na região. 

 Riad, que apoiara financeiramente Cairo e Damasco, negou o pedido dos Estados 

Unidos e sugeriu aos norte-americanos que convencessem Israel desocupar as extensões 

anteriormente invadidas. Diante do posicionamento saudita, o presidente dos EUA, Richard 

Nixon, disponibilizou dois bilhões e duzentos milhões de dólares ao Estado judeu 

(WYNBRANDT, 2010, p. 231). Como resposta, a Arábia Saudita decretou embargo de sua 

exportação de petróleo e apontou Israel como responsável por terem adotado essa medida e, 

assim, diante da crise econômica instalada, vexando os israelitas frente à comunidade 

internacional. 

 Esse evento gerou a Primeira Crise do Petróleo e de acordo com  erg n                 

acarre  u n  “ n c    e u a n  a era n   e r le   un  al”  Isso, pois, com apenas uma 

decisão unilateral dos membros da OPEP, de um dia para outro aumentou-se 70% o preço do 

óleo, expondo a dependência ocidental para com esse recurso na época. 

 A tensão entre a Casa Branca e a dos Saud fica explicita ao analisar a realização desse 

boicote, que foi anunciado separadamente por cada governo árabe membro da OPEP e, 

principalmente, pelo fato de ter sido aplicado, de início, única e exclusivamente aos EUA 

(FUSER, 2005, p. 147). 

 Os americanos, que foram em parte surpreendidos pela ação de seus aliados sauditas, 

com essa medida enfrentaram uma complicada situação interna. A economia em seu país 

apontou sinais de estagnação e também agravantes índices inflacionários, os quais atingiram, 

em 1974, mais 12%. Ademais, o número de desempregos — efeito colateral da crise — 

também cresceu, resultando no pior valor registrado em quatorze anos: um aumento de 7,2%. 
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Em concordância a este contexto, o Produto Interno Bruto sofreu uma queda, diminuindo em 

2% a soma das riquezas produzidas nacionalmente (FUSER, 2005, p. 154). 

 Em contraste às perdas estadunidenses, o choque do petróleo de 1973 beneficiou as 

receitas do reinado. Em 1976, a Arábia Saudita detinha mais reservas que o Japão, Alemanha 

e que o próprio EUA. Seus ganhos eram astronômicos, faturamentos exponenciais que 

passaram de 3,9 a 49,6 bilhões de dólares em apenas três anos (FUSER, 2005, p. 155).  

 Apesar da gravidade deste atrito político-econômico, as relações entre Estados  Unidos 

e Arábia Saudita não se romperam. Nas décadas seguintes a 73, provando a continuidade 

deste vínculo, os sauditas gastaram centenas de bilhões de dólares em armamentos dos EUA, 

bem como colaboraram com os americanos nas questões referentes à guerra Irã-Iraque 

(UNGER, 2004, p. 12), cujo conflito aproximou o contato entre o Iraque e os EUA (MILLER 

& MYLROIE, 1990, p. 112) através do seu apoio à Bagdá com facilidades para compras de 

alimentos, com a garantia da liberdade de navegação dos aliados árabes de Saddam Hussein e 

com o abatimento de um avião comercial iraniano, em 1988 (BRITO, 2014, pp. 91-94).     

 As relações Saudi-Americanas tanto não se romperam que posteriormente, inclusive, 

surpreenderam e dividiram a opinião da Liga Árabe em face ao primeiro conflito pós guerra 

fria: a Guerra do Golfo (BRITO, 2014, p.106). Isto, pois várias eram as nações que se 

posicionaram contrárias à invasão ao Kuwait pelo ditador iraquiano Saddam Hussein, porém 

as medidas adotadas pela Coroa Saudita, acolhendo tropas dos EUA em seu território e 

permitindo o uso da base militar de Dhahran pelos americanos, superavam as expectativas na 

região. 

 O conflito iniciou-se no segundo dia de agosto de 1990, quando a soberania do Kuwait 

foi violada por Hussein, que alegava a prática de superprodução de petróleo pelo país vizinho 

e pretendia apropriar-se de suas reservas petrolíferas a fim de saldar as dívidas bilionárias que 

Bagdá contraiu com a guerra Irã-Iraque (BOWEN, 2008, p. 121). 

 Para além da questão puramente econômica, há de se recordar o Iraque possuía 

pequena saída para o mar e que, geograficamente, a anexação beneficiaria suas atividades 

portuárias. 

 Ainda, havia na mentalidade iraquiana, a concepção de que as fronteiras que 

desenhavam o Kuwait eram herança colonialista e meramente artificiais, portanto, sem 

legitimidade, sendo apenas continuação de sua extensão territorial. De fato, o Kuwait foi 

originado como Estado-tampão, entretanto, a alegação iraquiana mostrava-se apenas 

oportunismo diante de seu déficit financeiro. 



 
  
 

11 
 

 
 
Revista Litteris –      n.18  -    Dezembro de 2016      
DOSSIÊ   Oriente Médio: Política e Diversidade 
 

 O posicionamento saudita contrário à política de Saddam pautou-se dentro de uma 

racionalidade securitária, a qual, desde o início, buscou apoio de seu aliado ocidental. O 

historiador Wayne H. Bowen (2008, p. 121) aponta da mesma maneira: 

 

“Aterrorizado pelos mais de 100.000 soldados iraquianos reunidos no Kuwait, no 

dia 6 de agosto, o rei Fahd convidou  os Estados Unidos a implantar forças 

militares em defesa da Arábia Saudita. No final de 1990, mais de 500 mil forças 

americanas e outras forças de coalizão, incluindo egípcios e sírios, estavam na 

Arábia Saudita preparando-se para expulsar os iraquianos do Kuwait se as 

negociações  raca  a  e .” (tradução nossa) 
4
  

 

 Vale a lembrança de que a base aérea militar de Dhahran já havia sido concedida aos 

Estados Unidos à época de sua inauguração em 1946. Todavia, a renovação de permissão foi 

negada nos anos 60, pela Casa Real que buscava maior autonomia frente aos EUA (FUSER, 

2005, p. 138).  

 A nova autorização, evidencia o temor tanto estadunidense quanto saudita de que o 

Iraque, com sua anexação ao Kuwait, conquistasse no Golfo maior presença petrolífera e 

securitária, desbancando o poder dos Saud. É nesse sentido, que aponta a análise de 

conjuntura política das autoras Judith Miller e Laurie Mylroie (1990, p. 177) ao afirmarem 

que “O que está em discussão não é a invasão do Kuwait, por mais terrível que seja, mas a 

possibilidade do Iraque invadir a Arábia Saudita. Juntos, Arábia Saudita, iraque e Kuwait têm 

40% das reservas do petróleo do  un  ”  

 Assim, novamente, por convergência de interesses, a união entre Washington e Riad 

prospera, continuada não somente pela Guerra do Golfo, como também em razão dos 

desdobramentos do 11/09, que evidenciam essa cumplicidade. 

 Os ataques investidos, em 2001, contra o World Trade Center, coração financeiro de 

Nova York, e ao Pentágono, sede militar dos EUA, foram o maior golpe externo que os norte-

americanos sofreram desde Pear Harbor, em 1941. De igual modo, foram, supostamente, os 

fatos geradores das “guerras  re en   as” contra o Afeganistão também em 2001 e contra o 

Iraque em 2003, promovidas pelo governo Bush em sua caça ao terror. Invasões essas que 

foram pauta da política externa estadunidense para responder ao anseio popular nacional e 

internacional diante do ocorrido. 

                                                                 
4 “Terrified of the more than 100,000 Iraqi soldiers massed in Kuwait, on August 6, King Fahd invited the United 
States to deploy military forces in defense of Saudi Arabia. By the end of 1990, over 500,000 American and other 
coalition forces, including Egyptians and Syrians, were in Saudi Arabia preparing to expel the Iraqis from Kuwait 
if negotiations failed.” (BOWEN, 2008, p. 121). 
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 Entretanto, é interessante notar a incongruência entre as ações efetivadas e a retórica 

do governo dos EUA. Enquanto o discurso de Estado de Exceção visava justiça e retaliação 

aos atos, Bush negligenciava o fato de que 15 dos 19 terroristas envolvidos eram sauditas e 

censurava as investigações independentes do Congresso Americano que mencionassem a 

Arábia Saudita (UNGER, 2004, p. 13), preservando sua aliança com a monarquia e 

deslocando oportunamente suas forças militares contra países não-amigos. 

 Além de não atacar o Reino frente à proporção do evento, a concretude da parceria 

Saudi-Americana é perceptível pela dedicação da Casa Branca em proteger e retirar do país, 

imediatamente após os atentados, os membros da família Saud que residiam nos EUA, mesmo 

com o espaço aéreo nacional fechado (UNGER, 2004, p. 10). 

 O maior legado para a Arábia Saudita, decorrente da sua íntima relação com 

Washington, é a modernização que essa aliança trouxe às areias da península. 

 Indubitavelmente, sua amizade com a superpotência foi aspecto culminante para a 

impulsão do reino ao progresso econômico e à ascenção tecnológica, uma vez que foram os 

Estados Unidos os responsáveis pela instauração do sistema financeiro saudita, pela 

construção de infraestrutura no reino, pelo aprimoramento das forças reais militares 

(BLANCHARD, 2010, p. 5) e pela efetivação do país no status de potência de segurança 

regional. 

 

3. O Petroestado e seus súditos 

 

 Acrescido a sua relação com os Estados Unidos, o aumento no valor e na produção do 

petróleo desde 1973 consolidou por completo o processo de modernização do reino. Com este 

quadro favorável, Riad detinha bilhões de petrodólares disponíveis para investir em suas 

prioridades políticas-econômicas e, assim, o fizeram. 

 Além da utilização para fins securitários, o qual se designava 40% do orçamento 

(BOWEN, 2008, p. 109), e da aplicação em infraestrutura, houve também um emprego desse 

capital para com a sociedade civil. Uma maior inserção dos súditos nos planejamentos 

econômicos, deu-se a partir de 1964, com a ascensão ao trono do príncipe Faisal bin 

Abdulaziz Al Saud, que redirecionou o destino das receitas estatais. 

 Como rei, Faisal criou planos quinquenais de desenvolvimento e, com o auxílio de 

economistas, administradores e empresários, investiu bilhões nos setores da educação, da 

indústria, do transporte e em demais áreas tidas como estratégicas. Com seus planos, também 

implementou, em 1969, um sistema nacional de seguro social, e, no ano seguinte, um 
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programa de construção de hospitais e de treinamento à comunidade médica a fim de 

aprimorar o acesso aos serviços básicos de saúde. Na educação, o rei dedicou 

aproximadamente 10% do orçamento pátrio, inaugurando ensino gratuito para todos os 

homens, inclusive, àqueles que estudassem no exterior (BOWEN, 2008, p. 109). 

 Fruto desta modernização, a produção de energia elétrica também se desenvolveu, 

saltando de dois bilhões de kilowatts/hora gerados anualmente em 1969 para uma marca de 44 

bilhões em 1984. Neste período, o mesmo ocorreu com o número de estradas pavimentadas e 

com o fornecimento de água dessalinizada no país. As vias pavimentadas foram 

quadruplicadas e o abastecimento hídrico, que era praticamente nulo foi, então, elevado a 350 

milhões de galões por dia (HERTOG, 2009, p. 16).  

 Outra medida adotada com os planos de desenvolvimento foi a distribuição de renda à 

população através de subsídios na agricultura, indústria, combustíveis, facilidades nas 

contrações de empréstimos e demais setores, visando também desenvolver-se com menor 

dependência do petróleo (APEX, 2012, p. 39).   

 Segundo relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional (2014, p. 6), a  

sétima e a oitava edição do plano de desenvolvimento focaram-se ainda mais na capacitação 

humana, reservando mais da metade do orçamento para essa área. Em 2000, por exemplo, 

19,1% dos recursos financeiros disponíveis foram aplicados para o programa social de saúde 

e, em 2005, despendeu-se aproximadamente U$ 41 bilhões para o mesmo fim. 

 Todas essas políticas concretizadas com os projetos quinquenais, evidentemente, 

demandaram recursos financeiros do Estado, que, mesmo com eventuais variações no 

montante destinado, continuou com esse modelo sociopolítico e econômico desde sua 

implementação, como pode-se observar no seguinte gráfico: 
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 Com a figura a cima, é possível observar que o boom do petróleo — período 

compreendido entre 1974 e 1985 — assumiu papel crucial para possibilitar a efetivação das 

políticas idealizadas pelo reino, uma vez que sem as receitas advindas de sua exportação, não 

haveria bases para atender tamanha modernização. 

 Há, entretanto, de lembrar que apesar destas reformas terem, de fato, melhorado as 

condições de vida da sua população, como se pode analisar através das progressivas cifras do 

Índice de Desenvolvimento Humano que apenas cresceram desde sua primeira avaliação em 

1990 (UNDP, 2015), o regime que as implantou é extremamente autoritário e 

fundamentalista. Sua natureza antidemocrática é perceptível ao se deparar com o fato de que o 

país não possui aparatos burocráticos visando à rotatividade do poder, como, por exemplo, 

legislações eleitorais, Constituição formal e sistema jurídico com Corte Suprema para julgar 

os atos do Executivo (BOWEN, 2008, p. 14). Pelo contrário, trata-se de um regime que 

centraliza o controle absoluto na pessoa do Rei e a ele atribui as decisões finais em todas as 

instâncias administrativas, que geralmente seriam tripartidas em democracias ocidentais. 

 Diversas são as institucionais violações de direitos humanos presentes nas areais da 

Arábia Saudita. Constantemente, organizações não governamentais internacionais acusam a 

Casa Real de praticar, por exemplo, prisões arbitrárias, tortura aos detentos e impedimento do 

acesso do encarcerado a sua família e advogados, sendo um regime que admite também a 

decapitação pública de denunciados por assassinato, tráfico de drogas, estupro, bem como 

apostadores e mulheres adúlteras (BRADLEY, 2005, pp. 144-149). 

 Trata-se da inserção de políticas públicas que atendam e satisfaçam a sociedade civil, 

de modo que, por receber tais benefícios, essa não se organize para afrontar o poder dinástico, 

mesmo que o regime oprima constantemente seus direitos. Assim, o que se tem na Arábia 

Saudita é uma obediência civil artificial, moldada tanto na aceitação das teses wahabitas e do 

direito divino da família Saud reinar, quanto na comodidade promovida pelo Estado através 

de seus subsídios e demais programas de assistência.  

  Consonante a esse entendimento, o professor da London School of Economics and 

Political Science, Steffen Hertog (2009, p.16), analisa que: 

“O estado paternalista e assistencialista não só trouxe conforto material, mas 

também teve um efeito profundo na vida política. Não é coincidência que os poucos 

movimentos de oposição que o Reino tinha testemunhado na década de 1960, em 

grande parte cessaram na década de 1970. O estado onipresente usou seus recursos 

para comprar potenciais oponentes e envolver a sociedade em redes cada vez 

maiores de clientelismo formal e informal. O patrocínio não era novo para a 

política saudita, mas nunca antes atingira todos os estratos da sociedade. Em 1979, 
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o contrato social rentista, em construção desde a década de 1940, passou a definir a 

política nacional.” (tradução nossa) 
5
 

 

 Nessa seara e de acordo com os estudos de Michael Ross (2012, p. 87), os governantes 

autocráticos utilizam-se dos petrodólares como ferramenta para se manter no poder e 

bloquear, dessa maneira, a implementação de reformas democráticas no sistema político de 

seu país, numa contínua estratégia intensificada a partir da década de 1970. Nota-se também, 

que os cidadãos tentem a não se opor a esses regimes quando se é dedicado à sociedade civil 

maiores fatias orçamentárias e baixos impostos, numa proporção satisfatória entre os tributos 

pagos e os benéficos retornados com essas taxas (ROSS, 2012, p. 87). 

 No caso saudita, esse viés da teoria fiscal da democrática se confirma. As receitas 

advindas do petróleo vem sendo utilizadas, desde as políticas do Rei Faisal, para 

artificialmente reduzir impostos e proporcionar bem-estar à população. O preço do litro da 

gasolina é um exemplo que reflete o intuito dessas medidas, uma vez que o valor do 

combustível, em 2011, era inferior ao custo da água potável, atingindo U$ 0,12 (APEX, 2012, 

p. 40). 

 Alguns desses projetos, entretanto, não abarcam todos os indivíduos no país, o ensino 

gratuito fornecido pela Coroa, por exemplo, foi exclusivamente destinado aos homens, 

excluindo todas as mulheres sauditas dessa política pública.  

 Os direitos das mulheres, como um todo, são extremamente restringidos na Arábia 

Saudita: elas são proibidas de sairem de casa sem serem acompanhadas por um homem, bem 

como lhes é imposta código de vestimenta com o purdah (BRADLEY, 2005, p. 169), prática 

para impedir as mulheres de serem vistas pelos homens que não sejam seus parentes diretos.  

 São vedadas, também, de ocuparem cargos políticos, de viajarem sem a permissão de 

seu pai ou marido (BOWEN, 2008, p. 11) e de votar. Outro cerceamento que as mulheres 

sauditas enfrentam é quanto a sua inserção no mercado de trabalho, cuja participação, entre 

1993 e 2002, representou menos de 10% (ROSS, 2012, p. 160). 

 Mesmo que se ressalve a submissão feminina como questão religiosa e cultural, 

salienta-se que a natureza opressora na realidade saudita é ainda mais forte que em outras 

                                                                 
5 The paternal-distributional state not only brought material comfort, but also had a pro- found effect on 
political life. It is no coincidence that the few oppositional stirrings the Kingdom had witnessed in the 1960s 
largely stopped in the 1970s. The omnipresent state used its resources to buy off potential opponents and 
envelop society in ever- expanding networks of formal and informal patronage. Patronage was not new to Saudi 
politics, but never before had it reached all strata of society. By 1979, the rentier social contract, in the making 
since the 1940s, had come to define national politics. (HERTOG, 2009, p. 16).  
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comunidades que professam o islã. A Arábia Saudita, por exemplo, é o único país muçulmano 

— e também no mundo — que proíbe as mulheres de dirigirem. 

 Insatisfeitos com regimes dessa natureza, surgiram, a partir de 2010, revoltas 

populares no mundo árabe, que foram desencadeadas e ganharam maior visibilidade na mídia 

internacional quando um jovem tunisiano de 26 anos, indignado com o modelo sociopolítico 

de seu país, ateou fogo em seu próprio corpo como sinal de protesto. Com esse episódio, 

emergiram-se e alastram por demais nações mais atos demandando reformas 

democratizadoras, num fenômeno apelidado de Primavera Árabe. 

 Embora essas mobilizações tenham conseguido depor as dinastias tunisiana e egípcia, 

que governaram, respectivamente, durante 23 e 30 anos, a instrumentalização do petróleo 

pelos regimes totalitários como artifício de manutenção do seu poder continua evidente nas 

análises de geopolítica. Isto, pois tanto o Egito quanto a Tunísia são países pobres neste 

recurso. De outro lado, Estados que possuíam abundância do óleo não foram afetados pela 

Primavera, como, por exemplo, o Bahrein, a Líbia, a Argélia e a Arábia Saudita (ROCHE, 

2012, p. 55; ROSS, 2012, p. 87). 

 Essa autoritária estratégia de preservação do domínio sob a população pode também 

ser observada estatisticamente na Arábia Saudita. Anteriormente às manifestações, de janeiro 

a abril de 2010, as despesas governamentais do Reino eram, de, aproximadamente, 94 milhões 

SAR. Depois da eclosão dessas revoltas e da queda dos regimes egípcio e tunisiano, sentindo-

se ameaçada, a Casa Real elevou seus gastos para 130 milhões SAR (TRADING 

ECONOMICS, 2016), representando um abrupto aumento de aproximados 40%. 

 Percebe-se, dessa forma, que não só a estrutura econômica do Reino é totalmente 

baseada no petróleo — como de fato é, uma vez que o setor petrolífero representa 80% de 

suas receitas orçamentais, 45% do PIB e 90% do montante das exportações sauditas 

(FORBES, 2015) — mas seus alicerces sociais e políticos também são dependentes do óleo, 

mesmo com os esforços da Coroa em diminuir essa realidade desde 1969, com os planos de 

desenvolvimento. 

 Diversos podem ser os motivos que justificam a perpetuação desta dependência. Uma 

das razões é contemplada pelo pesquisador Maurice Godelier (2015, p. 165) no âmbito de 

seus estudos em antropologia econômica, quando se teoriza que “quanto mais fraco o nível 

das técnicas, tanto mais a economia fica dependente das variações das condições exteriores 

do contexto ecol gico”. Sob esse prisma, pode-se analisar o caso saudita, uma vez que o nível 

das técnicas do Reino são tão frágeis fora do setor petroquímico, que condiciona o país a sua 

realidade geológica. Vale destacar que esta teoria não se trata de um mero determinismo que 
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pretende criar uma regra de análise universal que por consequência exclua de seu espectro a 

pluralidade de fatores presentes na questão, mas, sim, trata-se de um estudo que aponta a 

importância dos fatores materiais de produção, os quais, por sua vez, acabam por condicionar 

o desenvolvimento econômico de dada sociedade.  

 Outra possibilidade que explica essa dependência é a ideia, defendida por Ross (2012, 

passim), da Maldição do Petróleo. Em linhas gerias, a tese preconiza que a riqueza intrínseca 

deste recurso, que prima facie seria apenas positiva, pode trazer muitos danos à nação, devido 

às voluptuosas quantias que rapidamente se obtém com sua exportação, à falta de publicização 

da contabilidade dos ganhos e a tendência centralizadora dos lucros do óleo. A maldição, 

como se é ressalvado, surgiu apenas a partir da década de 1980, é reversível e não atinge a 

todos os países detentores de jazidas. Isto, pois não se trata de uma jura metafísica e 

incompreensível que fadaria o país às ruínas, mas sim, como os Estados administram seus 

recursos naturais e se planejam previamente à escassez. 

 

Considerações Finais 

 

 De tal forma, nota-se que a diversificação da economia saudita deve ser ampliada caso 

se pretenda manter as estruturas financeiras, políticas e sociais do Reino, uma vez que não 

apenas a escassez do petróleo deve ser observada, como também a instabilidade dos seu 

flutuantes preços e a demanda internacional. Demanda essa que pode comprometer-se em 

decorrência, por exemplo, dos esforços do maior importador de petróleo do mundo, os 

Estados Unidos, em tornar-se energicamente independente da maior região exportadora do 

combustível fóssil, o Oriente Médio, através de novas tecnologias que estão sendo 

desenvolvidas, como a da utilização do recurso do xisto. 

 Essa possibilidade já gera atritos entre os dois países, os quais são evidentes ao se 

observar as tentativas sauditas em boicotar os projetos de auto-suficiência de Washington, 

protagonizando uma artificial queda de preços do petróleo, que, em janeiro de 2015, atingiram 

um valor menor que 30 dólares por barril. Sua estratégia, que também almeja atacar o Irã, 

consiste na contínua produção e exportação dos hidrocarbonetos, de modo a criar uma 

excessiva demanda internacional que resulte consequentemente na depreciação do valor do 

produto no mercado mundial (GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW, 2016). 

 Ao ser questionado pelo canal de comunicação estadunidense CNN, em 2014, até 

quando o Reino pretendia seguir com essa política, o ministro do petróleo saudita Ali al-
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Naimi respondeu “n s nunca vamos cortar nossa produção do  le ” e complementou 

afirmando que “ a  s manter essa posição para sempre, não apenas em 20 5” (CNN, 2014). 

 As análises por parte dos Estados Unidos divergem das pretensões do Clã Saud. Em 

entrevista veiculada no mesmo canal, no dia 2 de fevereiro de 2016, a ex-secretária de Estado 

Madeleine Albright opinou que: 

     

"De tudo que eu sei sobre os sauditas, eles são bastante claros sobre o fato de que 

eles precisam daquela quota de mercado. Se eles desistirem, então eles não vão 

recuperá-la. E assim eles estão olhando para as outras maneiras de certificar-se de 

que suas economias permaneçam estáveis, porque muito do modo de como eles 

administram seu país depende da forma como eles distribuem o petr leo.” (tradução 

nossa) 
6
 

 

 Independente dos desdobramentos sobre essa questão e distanciando de especulações 

acerca do futuro no relacionamento dos dois países e dos rumos incertos da Arábia Saudita, 

ressalta-se, aqui, mais uma vez a importância vital do petróleo nas estruturas do Reino, da 

qual onipresença é responsável por financiar tanto a densa securitização do Estado Saudita — 

que conta com 329.000 homens nas forças militares, 3.770 veículos blindados leves, 1.000 

carros de combate pesado, 386 aviões de guerra, 379 helicópteros e 7 fragatas (MILITARY 

POWER REVIEW, 2016) — quanto os diversos programas sociais destinados a sua 

população.  

 Somado aos fatores militar e das políticas públicas, a influência Wahhabita que 

legitima o repressivo regime completa uma tríade de elementos responsáveis por silenciar 

iminentes conflitos internos na Arábia Saudita, cuja potencialidade pode ser manifestada em 

decorrência da insatisfação popular para com a violência institucional do Estado e com a sua 

estrutura política absoluta, bem como em virtude dos contrastes religiosos, raciais e de gênero 

presentes no Reino, uma vez que aproximadamente 15% da população governada pela Coroa 

sunita radical é xiita, 10% da sociedade não é árabe, mas sim afro-asiática (BLANCHARD, 

2010, p. 4) e porque os direitos das mulheres são incessantemente limitados pela Casa Real. 

 

                                                                 
6
 “From everything I know about the Saudis, they are pretty clear about the fact that they need that market 

share. If they give it up, then they will not get it back. And so they are looking at the other ways to make sure 
that their economies stay stable, because so much of the way they run their country depends on the way they 
distribute the oil.”   
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