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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, três temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrado em processos seletivos 

são selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas 

entre os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e rica.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais enviam ao Boletim RI 

Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A finalidade desse compêndio é 

levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos alunos base para a 

fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a discussão sobre 

Equilíbrio de poder no Oriente Médio, com um anexo especial fornecido pelo extinto Laboratório de 

Relações Internacionais UniBH. 

 

 

Boa leitura! 
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Processo de Paz no Oriente Médio: breve histórico de negociações no conflito palestino-israelense 
Prof. Walter Mendes 

 

Enquanto assistem a independência alheia, os palestinos continuam desconhecendo, na prática, o conceito 

de soberania. Do Império Otomano até a Jordânia, passando por Reino Unido, Egito e Israel, muitos 

ofereceram obstáculos ao estabelecimento de uma autoridade palestina. Da mesma forma, não obstante 

várias propostas, a formação de um Estado ainda é, para a comunidade palestina, um sonho. São dignos 

de nota, na gênese e evolução do conflito palestino-israelense – bem como do processo de negociação – o 
plano da ONU para a partilha da Palestina (1947) e a subsequente criação do Estado de Israel; a Guerra 

dos Seis Dias (1967) e os acordos de Camp David (1978), com o reconhecimento de Israel pelo Egito e a 

devolução do Sinai (1982).  

 

A partir da década de 1990, pode-se considerar uníssona a “two-state solution”, buscando o 

estabelecimento de dois Estados para dois povos. Mais especificamente no ano de 1991 (durante a 

primeira Intifada), sentam-se à mesa israelenses, palestinos, sírios e jordanianos, sob os auspícios dos 

Estados Unidos e da União Soviética: a chamada Conferência de Madri propiciou negociações que levaram 

aos Acordos de Oslo (1993) e o processo homônimo que daí se iniciou – com uma série de iniciativas 
posteriores de negociações de paz, ainda insuficientes para cessar a ocupação israelense de territórios 

palestinos. 

 

No Processo de Oslo, a OLP (Organização para a Libertação da Palestina) admitiu a existência do Estado 

de Israel em parte do território da Palestina histórica, em troca do reconhecimento do direito dos palestinos 

a um Estado independente. Tais acertos, além da constituição da Autoridade Nacional Palestina (ANP), 

facilitaram a celebração do Tratado de Wadi Araba, pondo fim à quase meia década de beligerância entre 

Israel e Jordânia. Logo no início dos anos 2000, junto à segunda Intifada (2000-2005), também merecem 

relevo a criação do Quarteto para a Paz no Oriente Médio (ONU, União Europeia, Estados Unidos e 
Rússia); a Iniciativa Árabe pela Paz (para devolução de territórios ocupados) e o “Road Map for Peace in 

the Middle East”, proposto pelo Quarteto com vistas ao estabelecimento de um Estado Palestino.  

 

Não fossem suficientes as variáveis exógenas, depois da segunda Intifada (2000-2005), com o confronto 

entre Fatah e Hamas, se agrava uma polaridade política interna na Palestina. Mesmo nesse contexto, são 

retomadas em 2007 as negociações entre israelenses e palestinos, com a Conferência de Annapolis 
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(prejudicadas, logo depois, com os conflitos na Faixa de Gaza entre 2008 e 2009).  Muito embora cercadas 

de tensão e nítido pessimismo, em setembro de 2010 as negociações diretas são retomadas, por pressão 

dos Estados Unidos – que chega a definir prazos para a elaboração de um acordo-quadro acerca de 

temas-chave do processo de paz. Logo se dá um novo fracasso, com a recusa de Israel em estender o 

congelamento da atividade de assentamento nos territórios ocupados. 

 

Diante do impasse nas negociações com Israel, a liderança palestina parece intensificar a busca por um 

reconhecimento individual dos países de um Estado palestino. Após fracassar, em 2011, em uma tentativa 
de integrar as Nações Unidas como membro permanente, em novembro de 2012 a Palestina é elevada à 

condição de Estado Observador não-membro (em lugar de entidade observadora). Com apenas nove votos 

contra (capitaneados, naturalmente, por EUA e Israel), a decisão pode ser considerada um marco relevante 

para salvar a solução de dois Estados, além de aumentar – no plano interno – o cacife de Abbas em 

prejuízo do fortalecimento político do Hamas (controlador de fato da Faixa de Gaza e ator relevante nesta 

dinâmica). 

 

De toda forma, naquela região atualmente se mantém elevada a tensão, com ataques mútuos e a 

manutenção dos assentamentos. Após duas décadas de insucessos nas negociações, uma solução 
duradoura para a questão parece longe de se concretizar. A cena regional só serve para municiar os 

pessimistas: além das recentes revoltas que contribuem para a instabilidade no Oriente Médio, nos últimos 

anos o equilíbrio do poder dentro da Palestina não contribui para uma unidade nacional; com a ascensão 

de forças conservadoras a dinâmica política interna de Israel também acirra os ânimos quanto ao conflito; 

os terceiros-interventores (Estados Unidos e, em menor escala, Egito e Jordânia) perdem confiabilidade 

junto às partes envolvidas no conflito e as iniciativas de negociações diretas, cada dia mais, se apresentam 

natimortas. Todo este cenário, aliado à aparente ausência de interesse – ao menos legítimo – das 

lideranças envolvidas, delineia o atualmente desanimador estágio das negociações. 
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A legitimidade das ações internacionais sobre o conflito entre Israel e Palestina à luz de suas raízes 
e fundamentos históricos 

Prof. Gabriela Frazão Gribel Lage 

 

O conflito entre Israel e Palestina pode ser analisado por diversos ângulos. Contudo, qualquer postura que 

se deseje tomar frente à questão não poderá se distanciar dos fundamentos históricos básicos, que 

imprimem contornos definitivos a qualquer esforço analítico da região. Tais fundamentos perpassam pela 

dimensão temporal, envolvendo a real ocupação predominante por um ou outro povo, até as fontes 
legitimadoras do comportamento num ou noutro sentido. 
 

A ocupação da região, compreendida entre a costa leste do mediterrâneo e até o Rio Jordão, inaugurada 

pelos judeus, foi marcada por sucessivas conquistas por outros povos e pela permanente resistência do 

povo judeu frente aos dominadores. Inicialmente, conquistados pelos babilônios, a partir de 586 a.C; 

posteriormente, pelos gregos, com as conquista de Alexandre, O Grande; e, finalmente, a conquistada por 

Roma, em 63 a.C. Após inúmeras revoltas, entre 70 e 138 d.C, a dura reação dos Imperadores Romano 

Tito (70 d.C) e Adriano (118 à 138 d.C) dá início à diáspora, com a dispersão do povo judeu pelo mundo. 

Com o fim do Império Bizantino, a região passa a ser dominada por árabes mulçumanos. Sob domínio do 
Império Turco-Otomano a região permanece até o fim da Primeira Grande Guerra. 
 

Com a queda do Império Turco-Otomano, o Tratado de Versalhes concede a tutela da região ao Reino 

Unido, em nome dos vencedores da Primeira Grande Guerra. Inicia-se, portanto, a partir de 1919, o período 

do Mandato britânico na região, previsto para durar até que os povos da região tivessem condições de se 

manter de forma independente. O compromisso com o apoio à conquista da autonomia da região é 

afirmado internacionalmente pelo Reino Unido, que, de alguma forma, intencionava conciliar tais aspirações 

com o respaldo ao projeto sionista judeu.  
 
Após a Segunda Grande Guerra, a causa sionista adquire um apelo especial, que leva à aprovação pela 

Assembléia Geral, da recém criada ONU, do plano de repartição da região e a declaração do esperado fim 

do Mandato britânico. A resolução 181, de 1947, propõe, portanto, a criação de um estado árabe, 

finalmente, independente, conforme previsto em Versalhes e, ainda, estabelece as fronteiras de um novo, 

então criado, estado Judeu, para onde poderiam imigrar os judeus perseguidos e refugiados pelo mundo. 
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Hoje, apesar do respaldo histórico, legitimador das decisões tomadas por organismos internacionais, 

criados, justamente, para garantir a promoção da paz internacional, a própria decisão de criação do estado 

de Israel é passa a ser questionada. Isso porque, a resolução que estabelece o compromisso internacional 

com o povo judeu, tem, em sua gênese, imperativamente, um compromisso, assentado em momento ainda 

anterior e por mecanismos, igualmente, jurídicos-institucionais, com a independência do povo árabe.  
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O papel da ONU na solução dos conflitos no Oriente Médio 
Prof. Marinana Andrade e Barros 

 

O fracasso da Liga das Nações e o legado da II Guerra Mundial foram pontos cruciais para determinação 

dos contornos da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre eles, definitivamente encontra-se o fato de 

a organização ter a solução de controvérsias como um de seus fundamentos. Nesse sentido, a Carta de 

São Francisco, ou Carta da ONU, dedica ao tema os Capítulos VI – Solução Pacífica de Controvérsias - e 

VII - Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão1. 
 

Os conflitos que ocorrem no Oriente Médio estão, sem dúvida, entre os que mais desafiam a questão da 

solução de controvérsias proposta pelas Nações Unidas. No artigo 33 da Carta da ONU, são enumerados 

os meios para resolução de conflitos, quais sejam, a negociação, o inquérito, a mediação, a arbitragem, a 

solução judicial, assim como o recurso a entidades regionais ou a outros meios pacíficos, a escolha das 

partes2.  

 

No caso específico do conflito Israel / Palestina, os métodos de solução mais comumente utilizados foram a 

mediação e a negociação. A mediação tem sido realizada tanto por mediadores indicados pelo Conselho de 
Segurança3, quanto pelos Secretários-Gerais da organização. Já a negociação, exercida em diferentes 

momentos, foi recomendada por resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança e pela Assembleia 

Geral (URQUHART, 1995). Ambos os órgãos aprovaram, desde o início do acirramento da relação entre 

israelenses e palestinos, dezenas de resoluções que recomendam que as partes busquem resolver os 

conflitos de maneira pacífica4. 

 

Foram importantes para o desenvolvimento do modelo de peacekeeping das Nações Unidas, as missões 

criadas para envio ao Oriente Médio. Nesse sentido, foram estabelecidas a United Nations Emergency 

                                                
1 Além desses dispositivos, também são importantes para compreender-se o sistema de solução de controvérsias da Carta, os 
artigos 1º, 2º (4) e 106. 
2 Não há prevalência entre tais meios, nesse aspecto, os negociadores da Carta parecem ter se inspirado no artigo 12 do Pacto da 
Liga das Nações que também não estabelecia hierarquia entre os meios (BRANT, BARROS, 2008, p. 507).   
3 Um dos mediadores do conflito Israel/Palestina foi o Conde Folke Bernadotte, assassinado em Jerusalém. Esse fato ficou 
bastante conhecido, já que levou a AG a questionar a CIJ sobre a personalidade jurídica da ONU, naquele que ficou conhecido 
como Caso Reparação. 
4 As resoluções da Assembleia Geral da ONU podem ser consultadas no endereço: http://www.un.org/documents/resga.htm. Da 
mesma forma, é possível ter acesso às resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança no endereço: 
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml 
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Force I (UNEF), entre 1956 e 1967, e a UNEF II, entre 1974 e 1975, que buscavam apaziguar 

especialmente as relações entre Israel e Egito (NELSON, 1985). A United Nations Disengagement 

Observer Force (UNDOF) foi criada para lidar com as tensões entre Israel e Síria em relação às Colinas de 

Golan em 1974 e segue operando (URQUHART, 1995). 

 

Apesar das tentativas de resolução dos conflitos da região do Oriente Médio, o papel desempenhado pelas 

Nações Unidas costuma ser classificado como negligente (SRINIVAS, UPENDRA, 2000). As crises mais 

recentes, tais quais as guerras do Golfo e do Irã / Iraque, demonstraram a fraqueza e o papel muitas vezes 
secundário da organização. O fato é que a ONU é um reflexo importante do próprio sistema internacional, 

com sua intrincada relação de forças e assimetrias. O papel por ela desempenhado nos conflitos do Oriente 

Médio é mais uma faceta dessa realidade.     
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O Petróleo e a Geopolítica Econômica 
Prof. Pedro Henrique Neves 

 

A década de 1950 é atualmente tratada como a era de ouro do capitalismo no Século XX. O aumento do 

consumo e da produção em escala mundial aproximou ainda mais os Estados em uma ideia de divisão 

internacional do trabalho. A construção e destruição física de novos espaços, que associa ao termo de 

destruição criativa tradado em Harvey (2011), indica, para além das proximidades comerciais, o aumento 

do consumo e da produção de petróleo em escalas elevadas na história do sistema internacional de 
Estados.  

 

Nesse cenário de desenvolvimento comercial, a principal influência para o comportamento econômico dos 

Estados se assentada nas perspectivas keynesianas, as quais indicam a participação do Estado na e para 

a constituição de um espaço de indução de demanda para ampliação do comércio e do desenvolvimento 

dos Estados (HELLEINER, 1996). A geopolítica do petróleo não pode estar distante do cenário econômico 

internacional no período central de desenvolvimento econômico do Séc. XX. Esse mesmo cenário se forma 

por meio da competição produtiva entre os Estados Unidos da América, a Alemanha Ocidental e o Japão. 

Nesse espaço de elevada competição produtiva, que se instaurara desde meados da década de 1960, 
todos os cantos foram inundados por produtos mais baratos produzidos por alemães e japoneses, retirando 

a prevalência estadunidense do comércio internacional. Unidos (FRIEDEN, 2008). O cenário econômico 

estadunidense se tornou nebuloso, a somar incertezas em função dos elevados gastos no conflito do 

Vietnam com o peso de sustentar o Sistema Monetário Internacional desde o fim da Segunda Grande 

Guerra. Nesse sentido, antes da primeira crise do petróleo, em 1973, Nixon, em 1971 rompera com as 

amarras do sistema então erguido em Bretton Woods, com fim de recuperar as contas estadunidenses em 

uma econômica liberta das regras sistêmicas erguidas em 1945. 

 

Juntamente à crise do Petróleo em 1973, esse mesmo ano foi central para a aplicação da teoria e prática 
neoliberal nos Estados latino-americanos. Porém, retomando as questões associadas à crise do petróleo, a 

Guerra do Yom Kippur e o apoio estadunidense a Israel, somada ao imbróglio do nacionalismo egípcio com 

a crise do Canal de Suez, guiara um fato fundamental à nova ordem em construção. Em tal ordem, o 

debate acerca do desenvolvimento dos Estados pobres e não alinhados ganhara força, e um dos meios 

pelos quais o poder dos desprovidos de capacidades foi, em parte, canalizado por meio da variação do 
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preço do petróleo. Nesse meneio, os integrantes da OPEP5 elevaram o preço do barril, quadruplicaram o 

preço do barril do petróleo num esforço pelo controle de oferta. Tal ação fez elevar em 400% o valor do 

barril em menos de um ano, implicando em aumento do custo produtivo nos continentes europeu e 

americano. O segundo grande impacto na variação do preço do petróleo se deu com os resultados da 

Revolução Iraniana, ou melhor dizendo, com o seu desenvolvimento, tendo em vista que o Estado 

suspendera a produção elevando o preço da commoditie em cenário internacional. Tanto na primeira crise 

quanto na segunda, dois resultados mais claros podem ser levantados. Primeiramente, o aumento relativo 

de influência externa dos Estados membros da OPEP, implicando em maior vulnerabilidade para os 
Estados ocidentais demandantes do recurso energético. Tal relação faz valer, de forma objetiva, os 

apontamentos de Nye e Keohane em Power and Interdependence, a realçar a vulnerabilidade como a baixa 

disponibilidade relativa de alternativas de baixo custo que um país possui face aos impactos gerados por 

ações de outro país. Certamente, os autores indicados multiplicavam a questão da interdependência para 

palcos múltiplos, nos quais os interesses sofriam indicações de outras estirpes, problematizando o poder 

para além das capacidades materiais do Estado. Em segundo lugar, a crise do petróleo fez valer a 

recuperação econômica estadunidense a partir da refinanceirização da economia internacional. 

 

O aumento dos preços do petróleo trouxe, em princípio, um disparo inflacionário para as economias dos 
países da OPEP. Tendo em comum um mercado consumidor e produtivo (industrialmente) pouco 

valorizado, os dólares arrecadados com o aumento dos preço dos barris não tinham “espaço econômico 

produtivo” para se valer um desenvolvimento econômico equilibrado. Nesses termos, com o fim das 

amarras econômicas em 1971, pelo governo estadunidense, junto à elevada oferta de dólares no Sistema 

Internacional a partir de 1973, além das variações nas taxas de juros desse mesmo, as contas 

estadunidenses começaram, gradativamente, a recuperar o espaço econômico perdido desde a década de 

1960. Lembrem-se que o espaço econômico diz respeito, diretamente, a sua condição financeira, e não a 

sua condição produtiva. Assim, os EUA passam a um posto creditício internacional, com os dólares do 

petróleo que migram para os principais mercados financeiros internacionais, compreendidos em Londres e 
Nova Iorque. Essa migração de capitais era de suma importância para não atolar as econômicas fracas dos 

Estados da OPEP com elevada oferta de capital sem atrelamento material/produtivo equivalente. 

Lembrando que tal relação tem a capacidade de desencadear um processo inflacionário preocupante para 

qualquer Estado. Nesse sentido, a geopolítica do petróleo, em termos de influência política regional aclara 

a capacidade de poucos/alguns Estados buscaram uma nova inserção internacional por meio do controle 
                                                
5 Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fundada em 1960 por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. 
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da oferta e da precificação do recurso. Todavia, ampliando os resultados para esse mesmo fim político, 

reconhece-se a reconstrução ou a restauração de uma ordem econômica internacional, a qual atualiza o 

liberalismo de outrora associado a uma economia refinanceirizada sob os intentos do governo 

estadunidense com fim em sustentar o seu próprio crescimento econômico por meio das variações da taxa 

de juros dos dólares emprestados, quanto também às variações cambiais pressionando comportamentos 

restritivos dos Estados europeus, asiáticos e latino-americanos. 
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