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RESUMO 

Este artigo busca contextualizar, de maneira condensada, as relações políticas e 
econômicas entre Brasil e Israel. Neste artigo, serão abordadas em diversas 
perspectivas, focando essencialmente no posicionamento do Brasil em relação à 
Palestina, nas relações entre os dois Estados durante o governo Lula e nas alianças 
econômicas firmadas nesse período (2003-2010) . Baseando-se em estudos prévios, 
o artigo foi escrito de maneira a ter-se uma visão preliminar das relações bilaterais 
entre estas nações.  
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ABSTRACT 

This article aims to put into context the political and economical relations between 
Brazil and Israel. In this article, there will be presented different perspectives, 
focusing essentially on the position of Brazil in relation to the Palestinian Partition, in 
the relations between the two nations during the Lula’s government and the 
economic alliances signed in that period (2003-2010). On the basis of previous 
studies, the article was written aiming to have a preliminary view on the bilateral 
relations between the nations. 
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 INTRODUÇÃO   

 

Relações bilaterais são estabelecidas entre dois países, visam a cooperação 

e o benefício mútuo e podem ser de caráter político, econômico, entre outros. Este 

artigo busca compreender as relações entre Brasil e Israel, contextualizadas por três 

períodos principais: a partilha da Palestina, o governo Lula e as atuais relações 

econômicas, estes interligados pelo posicionamento brasileiro em relação à Israel. 

No presente artigo foram utilizadas diversas fontes de pesquisa porém destaca-se a 

obra “Brasil e Israel: diplomacia e sociedades”, da Doutora em Relações 

Internacionais, Norma Breda dos Santos.  

Brasil e Israel possuem um longo histórico de cooperação, o contato entre os 

países tem início em 1947, como evidenciado por Vigevani e Kleinas (1999, p. 10): 

“o voto brasileiro a favor da partilha da Palestina, efetivada em 29 de novembro de 

1947, reconhecia o direito dos judeus a um Lar Nacional”. Nesse período, na política 

externa do Brasil - caracterizado pelo americanismo exacerbado - visava-se 

principalmente a resolução de conflitos, portanto, foram dados passos leves e 

graduais, seguindo parceiros do Sistema Internacional antes de tomar qualquer 

grande atitude.  

Durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), o Brasil viu a 

sua diplomacia passar por um período inédito, ao sair de seu entorno regional e 

comprovar seu capital negociador, o envolvimento do Brasil em processos de paz 

referentes ao conflito Israel-Palestina marcou uma nova posição brasileira no 

Sistema Internacional. As relações bilaterais entre Brasil e Israel ocorrem por meio 

de acordos e parcerias, que são firmados em diversas áreas como saúde, educação, 

turismo, negócios, cultura, agricultura, entre outras, visando ganhos mútuos. É 

importante ressaltar que as economias de Israel e do Brasil são complementares e 

não concorrentes, permitindo um grande potencial de intercâmbio (ITAMARATY, 

2010, apud ERLICH, 2015, p. 51).  

Mesmo Israel sendo um estado complexo, este artigo busca ampliar as visões 

sobre as relações do Brasil com esta importante nação do Oriente Médio, que 

ultrapassam o caráter econômico Seja pela imigração, pela população judaica 
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brasileira, e pela criação do estado de Israel, ambos os países possuem sócio-

culturais que datam de muito antes de 1947. 

 

A PARTILHA DA PALESTINA E O NASCIMENTO DE ISRAEL: POSIÇÕES 

BRASILEIRAS 

É inegável a importância do governo Brasileiro no nascimento do Estado de 

Israel, uma vez que esteve presente desde os primeiros passos da criação desta 

nação. Porém, as relações entre os dois países não se baseiam apenas em acordos 

internacionais e resoluções. Seja pela grande comunidade judaica no Brasil como 

pelo interesse no jogo geopolítico internacional, as relações Brasil-Israel não se 

iniciam apenas em 7 de fevereiro de 19494, elas possuem uma longa história de 

cooperação. 

Assim, Breda dos Santos (2000) resume o início das relações bilaterais entre 

o Brasil e o Oriente Médio como um todo, não apenas Israel. 

Distante geograficamente da região, com interesses comerciais modestos, 
tanto em Israel quanto nos países árabes, e contando com a presença de 
comunidades judias e árabes de certa importância no País, a diplomacia 
brasileira pautar-se-á por posicionamento equilibrado e equitativo nas 
diversas questões trazidas a debate” (SANTOS, p.2, 2000).  
 

Durante as primeiras discussões, em 1947, a política externa brasileira não 

possuía uma posição forte em temas considerados polêmicos, dada a já histórica 

posição do Brasil como nação que não tem por costume tomar posições 

consolidadas, mas, procura o melhor para si dentro da conjuntura internacional. 

Portanto, pelas raízes históricas que o Brasil possui com as comunidades em jogo, 

além de seus próprios interesses econômicos e políticos, o país acaba por ter um 

voto inteligente e sensato, como afirma Vigevani e Kleinas (1999) 

 

O voto brasileiro a favor da partilha da Palestina, efetivada em 29 de 
novembro de 1947, e que reconhecia o direito dos judeus a um Lar 
Nacional, portanto a um Estado próprio, ao lado de um Estado palestino 
árabe, é aparentemente o resultado lógico da posição internacional do 
Brasil naquele período” (VIGEVANI E KLEINAS, 1999, p. 10). 

  

                                           

4Reconhecimento do Estado de Israel pelo Brasil. 
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Esse resultado lógico remete à posição do Brasil no Sistema Internacional, e 

de seus representantes, uma vez que, naquele momento diplomático, o brasileiro 

mais influente era Oswaldo Aranha, presidente da sessão onde foi aprovada a 

Resolução 181 (II), como afirma Vigevani e Kleinas (1999). Aranha claramente sofria 

influência da posição dos Estados Unidos da América, e, o Brasil acreditava que 

poderia ganhar poder regional e confiança americana seguindo seus passos, como 

afirma Moura (1982 apud VIGEVANI E KLEINAS, 1999, p. 8), em consonância com 

Vigevani e Kleinas. 

Oswaldo Aranha, além de ser amigo próximo de Getúlio Vargas, foi Ministro 

das Relações Exteriores, entre 1938 e 1994. Após este período, ocupou o cargo de 

chefe da missão brasileira em Nova Iorque, momento em que se torna o 

representante brasileiro no Conselho de Segurança. Tanto a primeira como a 

segunda sessão extraordinária acontecera com muitos obstáculos, essencialmente 

por tratar de um momentum importante para as Relações Internacionais. Um dos 

maiores foi a proposta dos países árabes para a imediata independência da 

Palestina, desviada por Oswaldo Aranha e seu aparente americanismo. (SANTOS, 

2000). 

 “Israel por sua vez, deve, em boa medida, à ONU sua própria criação” 

(SANTOS, 2000, p. 21). Esta citação remete ao principal ponto das relações Brasil-

Israel, visto que a presença brasileira na ONU no período da criação do estado, 

sintetizada pela presidência de Oswaldo Aranha, contribuiu para que as relações 

entre os dois países já começassem de uma maneira positiva. Resumindo, Ramiro 

Saraiva Guerreiro afirma que o Brasil teria preferido um estado único para os dois 

povos, porém, foi necessária a separação, cada qual com seu Estado. Portanto, 

Oswaldo Aranha trabalhou minuciosamente, e o Brasil votou a favor da resolução, 

afirmando que, dentro das determinadas circunstâncias, essa seria a única solução 

possível (GUERREIRO, 1992 apud SANTOS, 2000). 

 O americanismo exacerbado praticado pela política externa brasileira era 

presente não só na maneira de Oswaldo Aranha agir. Raul Fernandes, ministro das 

Relações Exteriores, durante a primeira sessão extraordinária, em um telegrama 

enviado à Aranha, afirma que o Brasil deveria seguir o voto dos Estados Unidos em 

caso de uma decisão concreta da assembleia (VIGEVANI E KLEINAS, 1999). Esta 
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relação com os EUA remete também ao anticomunismo, presente nas relações 

exteriores do governo Eurico Gaspar Dutra. Este conceito influenciou a posição 

brasileira, uma vez que um dos focos do Brasil era não deixar a URSS acessar 

qualquer posição na ONU, o que era claramente baseado em americanismo. O 

ápice disso chegou em outubro do mesmo ano, quando, o Brasil rompe suas 

relações com a União Soviética (VIGEVANI E KLEINAS, 1999). 

 Como qualquer grande dilema das Relações Internacionais, havia 

controvérsias sobre a posição brasileira, essencialmente vindas da Era Vargas e 

relacionadas à imigração. Vargas, não declaradamente, praticava políticas anti-

semitas, por meio de medidas que dificultavam a imigração de judeus. Entre estas 

medidas estava o “visto capitalista”, que permitia o visto a imigrantes que 

depositassem grandes quantias de capital no Banco do Brasil, dificultando sua 

entrada e baseando-se em um estereótipo do povo judaico, como afirma Maria Luiza 

Tucci Carneiro, correspondente da Folha de São Paulo. Este aspecto começa a 

mudar com a nomeação de Aranha para ministro, uma vez que, para ele, os judeus 

eram ricos, influentes e especializados, e como um todo, a solução da questão 

judaica teria impacto nas relações com os EUA (SANTOS, 2000). 

 Após a criação do Estado de Israel, as relações entre o Brasil e a nova nação 

do Oriente Médio tiveram uma mudança de rumo importante, uma vez que, como 

afirma Breda dos Santos (2000), pouco se sabe sobre a mudança, ou até mesmo a 

desaceleração das relações pós 1947. O Brasil acabou por adotar uma posição 

paradoxal perante o reconhecimento de Israel, se abstendo ao ingresso do país na 

ONU. Este voto  remete ao fato, em parte, de que a Secretaria de Estado afirmou 

que, devido a oposição dos árabes e pela existência de uma grande comunidade 

árabe no país, o melhor seria a abstenção, como afirmam  Vigevani e Kleinas 

(1999). 

 Esta posição brasileira em relação a Israel se reflete no tardio reconhecimento 

do Estado pelo Brasil, que se deu apenas em 7 de fevereiro de 1949, como afirma 

Vigevani e Kleinas (1999): “[...] isto se deu pela posição pragmática brasileira, que 

teria ficado à espera do desenrolar dos acontecimentos”. Assim, de acordo com os 

autores, o Brasil somente reconheceu o Estado de Israel depois que a maioria dos 

países fez o mesmo. 
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 Durante os anos seguintes, houve uma preocupação do Brasil com atitudes 

tomadas pelo governo israelense, que iniciou-se com o apoio brasileiro à uma 

resolução que convidava Israel a se explicar sobre os refugiados e a situação de 

Jerusalém, cidade sagrada que, na concepção brasileira, deveria ao menos possuir 

um plano com o mínimo de garantias para os espaços religiosos (SANTOS,2000). 

 Podemos afirmar que a posição brasileira na questão Palestina foi imprecisa, 

pois, o Brasil, como nação diplomática, desejava o bem de ambos os lados, e não 

desejava conflitos, portanto, acaba por tomar passos leves e graduais, seguindo 

parceiros do Sistema Internacional antes de tomar qualquer atitude. A preocupação 

brasileira no assunto parece ser mais a sua relação com as grandes potências 

ocidentais, essencialmente os Estados Unidos, e não a questão Israel vs. Palestina 

em si, mostrando interesses secundários do Brasil neste ponto da geopolítica. 

Definitivo para o histórico bilateral, outro importante momento entre os dois 

países é o governo Lula, quando as relações encontram nova especificidades e 

passam por mudanças importantes. 

 

POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO LULA: DINÂMICAS EM RELAÇÃO A 

ISRAEL 

 De acordo com Breda dos Santos (2014), durante os governos de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2006, 2007-2010), não houveram rupturas significativas com o 

governo de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), em termos de 

política externa – ao passo que Cardoso baseia a sua em “autonomia pela 

participação” no Sistema Internacional, Lula visa a “autonomia pela diversificação”, 

“com a cooperação Sul-Sul, a diversificação de parcerias e o maior protagonismo 

internacional do Brasil” (IDEM). 

 Dentre os principais atributos do ex-presidente Lula, estão seu destaque 

como líder sindical e sua caracterização mais carismática do que seus antecessores. 

O ex-presidente Lula, desde o início de seu governo, expressou interesse pela 

política externa do Brasil e por política internacional, ao defender novos modos de 

inserção internacional e a candidatura do Brasil a uma posição permanente no 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao longo dos 

seus dois mandatos presidenciais, exerceu uma forte diplomacia presidencial 
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(CASON; POWERS, 2009), e buscou protagonismo internacional, visto que apesar 

de a América do Sul ter sido prioridade em seu governo, sua política externa 

exerceu caráter global, não somente regional, de acordo com Breda dos Santos 

(2014). De acordo com Holand (2013), uma das maiores inovações da política 

internacional proposta por Lula foi o envolvimento tanto no seu entorno regional 

como em contextos desfiliados à realidade brasileira, como o conflito israelo-

palestino baseado no Oriente Médio, visando atingir protagonismo no Sistema 

Internacional, a partir da inclusão de temas relativos à paz e à segurança 

internacionais na agenda de sua política externa. 

 Segundo Holand (2013 apud Almeida 2010), a justificativa para o 

inconfundível reconhecimento da diplomacia presidencial de Lula se dá 

primordialmente devido ao seu carisma, antes mesmo de ter alcançado o status de 

potência global para o Brasil. Visto que o Brasil não possui capacidades financeiras 

e militares, dentre outras pré-condições, como afirma Holand (2013), para atingir 

esse status. Desse modo, a partir da “diplomacia da generosidade”, a política 

externa no governo Lula foi amplamente reconhecida através da resultante imagem 

dinâmica do Brasil no Sistema Internacional. Além disso, essa projeção internacional 

também é marcada pela orientação universalista e voltada aos aspectos sociais do 

governo do ex-presidente, 

O que Lula buscou fazer parece ter sido uma espécie de projeção de 
valores e projetos da política doméstica de seu governo para a política 
externa também. Para isso, baseou-se em questões tanto de cunho 
econômico, como as desigualdades econômicas internacionais, o comércio 
exterior e a busca pelo desenvolvimento econômico por muitos países, 
sobretudo, os do chamado Sul; como de cunho político e social, baseando-
se em conceitos como o de cooperação internacional, solidariedade e, o 
mais importante deles, justiça social. Talvez, um dos fatos mais 
emblemáticos de seu governo tenha sido a sua política de combate à fome, 
a qual fora levada do plano doméstico a seus discursos e esforços 
internacionais no plano externo (HOLAND, 2013, p. XX). 

 
 De acordo com Casarões e Vigevani (2014), até a década de 1970 o 

envolvimento do Brasil com o Oriente Médio permaneceu baixo, até a Guerra dos 

Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973), quando o Brasil esclarece seu 

apoio à causa palestina, sendo atribuídas à sua política externa, posições 

diplomáticas anti-israelenses, narrativa que ressoa tanto em setores do governo e 

opinião pública israelenses como na própria comunidade judaica brasileira. Após a 
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Guerra do Yom Kippur e o subsequente choque do petróleo em 1973, a partir da 

necessidade de estabilizar seu suprimento energético, o Brasil aproxima-se de 

países exportadores de petróleo, como Arábia Saudita e Iraque – o que, ao acentuar 

o apoio ativo às causas árabes, inclina a diplomacia brasileira na direção da 

autodeterminação palestina. 

Conforme Breda dos Santos (2014), desde o início do governo Lula, em 2003, 

o ministro Celso Amorim viajou ao Oriente Médio, visando identificar métodos de 

cooperação internacional para avançar o diálogo e processos de paz entre 

israelenses e palestinos. Ao contrário da política externa de FHC, considerada 

reativa, a de Lula, como denominada pelo ministro Amorim, foi ativa e altiva 

(AMORIM, 2013b, p. 11-12), e, através de uma postura equilibrada no Oriente 

Médio, defende a criação de um Estado Palestino em convívio com o israelense.  

 Segundo Breda dos Santos (2014), duas caracterizações vigentes do governo 

Lula referente à ordem sistêmica internacional, são (1) um contexto internacional 

posterior à 11 de setembro de 2001, marcado pela Guerra ao Terror5; e (2) uma 

presença mais assertiva por parte de potências emergentes. A demanda por parte 

das potências emergentes para a reforma da ordem internacional e reconfiguração 

da governança mundial, além de resultar da perda de legitimidade das potências 

tradicionais assim como suas instituições, como afirma Breda dos Santos (2014), 

resulta na viabilização de países em desenvolvimento exercerem papéis de 

liderança no Sistema Internacional.  

A complexa dinâmica do processo de paz do conflito Israel-Palestina 

manifesta-se como o resultado de problemas pós-coloniais persistentes no tempo, 

de acordo com Breda dos Santos (2014), envolvendo a prática de violência 

sistemática contra civis e o terrorismo. De acordo com Casarões e Vigevani (2014), 

o cenário etnográfico do Oriente Médio é composto por três círculos distintos e inter-

relacionados: (1) Israel, (2) nações árabes e (3) países muçulmanos não árabes, Irã 

                                           

5Durante o contexto da Guerra do Iraque (2003), o governo estadunidense de George W. Bush delimitou o 

Irã, Iraque e Coréia do Norte como um “Eixo do Mal”. A consequente desestabilização do Oriente Médio fez 
com que os países da região buscassem novos aliados, principalmente na periferia do Sistema 
Internacional. Desse modo, após a coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos invadir o 
Iraque, o Brasil posiciona-se contrário à invasão, o que reforça seus laços de confiança com os países 
árabes, conforme Breda dos Santos (2014). 
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e Turquia. A estratégia da política externa brasileira frente à instabilidade regional 

foi, apesar da ênfase às nações árabes, trabalhar com os três círculos ao mesmo 

tempo, durante o governo Lula. 

Em consonância com Casarões e Vigevani (2014), em 2009, Shimon Peres6 

declarou que gostaria que o Brasil participasse do diálogo de paz na região, ao 

passo que Mahmoud Abbas7 também manifestou seu interesse na participação 

brasileira no processo de paz, solicitando, ainda, ao presidente Lula, que esse 

convencesse o Irã a parar de financiar o Hamas.  

Reforçando a tese de que a política externa do Brasil, durante o governo Lula, 

não se posicionou favoravelmente aos interesses israelenses, estão as tentativas de 

mediação buscando solucionar o impasse envolvendo o enriquecimento do urânio e 

a construção de usinas nucleares pelo regime iraniano durante o período Mahmoud 

Ahmadinejad, de acordo com Casarões e Vigevani (2014). 

Devido à sua interlocução no conflito regional israelo-palestino e à questão 

nuclear iraniana, durante o ano de 2010, o ex-presidente Lula viaja a Israel e critica 

o governo de Netanyahu, ao defender o Irã e ser reconhecido como não favorável 

aos interesses israelenses. Ainda sobre o envolvimento brasileiro na projeção 

nuclear do Irã, 

Em 2010, Brasil e Turquia tentaram mediar o conflito em torno do projeto 
nuclear iraniano e votaram contra a resolução do Conselho de Segurança 
que impunha novas sanções ao Irã. Os dois países entendiam que novas 
sanções serviriam apenas para isolar o governo iraniano e torná-lo mais 
hostil ao Ocidente. Garantindo ao Irã o fornecimento de urânio com baixo 
enriquecimento para o funcionamento de um reator utilizado em pesquisas 
médicas, Brasil e Turquia entendiam que as posições iranianas se 
flexibilizariam. Essa iniciativa necessariamente repercutiu em Israel e, 
consequentemente, sobre a possibilidade de o país ver no Brasil um ator 
aceitável como mediador de seus conflitos com os palestinos (SANTOS 
2014, p. 203). 

 
 De acordo com Breda dos Santos (2014), o ministro Celso Amorim reforça 

duas pautas referentes à presença brasileira no Oriente Médio: (1) que o Brasil não 

                                           

6Primeiro-ministro de Israel nos períodos de 1984-1986 e de 1995-1996, Presidente de Israel entre 2007 

e 2014. 

7Primeiro-ministro da ANP (Autoridade Nacional Palestiniana) de março à setembro de 2003, Presidente 

da ANP de 2005 à atualidade. 
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buscou protagonismo e (2) que já havia uma demanda na região para a 

intermediação brasileira por parte dos países árabes. A ampliação da atividade da 

política externa brasileira na região pôde ser realizada “porque Peres considerava 

que o Brasil mantinha boas relações com os países árabes” (AMORIM, 2010 apud 

SANTOS, 2014). 

Segundo Holand (2013, p. XX), o Ministério das Relações Exteriores analisou 

a atuação brasileira no processo de paz do Oriente Médio com os seguintes 

objetivos:  

a) “alcançar a solução de dois Estados e promover a estabilidade regional e 

internacional;  

b) manter-se como interlocutor crível no processo de paz;  

c) aprofundar a cooperação e o entendimento político com todos os países da 

região; 

d) incentivar o investimento mútuo e impulsionar o comércio com os mesmos 

países”. 

Em conformidade com Casarões e Vigevani (2014), durante o governo Lula, o 

Itamaraty emitiu notas apelando tanto a Israel como aos palestinos para cessarem 

as hostilidades, ainda que tenham insistido mais nos apelos à paz feitos ao governo 

israelense, visto que Israel é um Estado já constituído, que conta com forças 

armadas bem estabelecidas e treinadas, e em um contexto de disparidade de 

poderio militar, mesmo que as forças palestinas possam ameaçar sua existência no 

Sistema Internacional. A crítica por parte da diplomacia do governo Lula feita a Israel 

se dá no uso desproporcional da força por Israel. 

É notável no discurso do corpo diplomático brasileiro uma continuidade 

narrativa, como afirma Casarões e Vigevani (2014), visto que desde a Guerra dos 

Seis Dias (1967), o Brasil reitera tanto o direito de Israel a possuir fronteiras com 

estabilidade e segurança, como seu apoio à consolidação de um Estado palestino. 

Desse modo, visando a compreensão do padrão comportamental brasileiro referente 

à Israel, é necessária a revisão da cooperação mútua e relações bilaterais entre 

ambos, reforçando ainda a equidistância com justiça como essência da política 

externa brasileira no período através de acordos bilaterais. 

 



 

26 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.16-30. ISSN: 2594-3839. 

 

RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE BRASIL E ISRAEL: GANHOS MÚTUOS 

Acordos bilaterais são firmados entre Brasil e Israel com o objetivo de 

estreitar as relações entre ambos os países e de estabelecer uma cooperação 

mútua em diversas áreas, como saúde, educação, turismo, negócios, cultura, 

agricultura, entre outras. De acordo com Ratti (2006 apud ERLISH, 2015, p. 22): 

 

os acordos bilaterais são os tratados firmados entre duas nações, referente 
a uma determinada área do comércio, por um certo período. O mesmo 
conta com uma série de cláusulas, como: de salvaguarda, de reciprocidade 
de tratamento, de paridade, de nação mais favorecida, entre outras. 

 

 Israel, um país cuja economia e o mercado interno são relativamente 

pequenos, sempre se mostrou extremamente dependente do comércio com outros 

países, seja para complementar seu mercado interno, quanto para garantir fontes de 

suprimento de produtos e matérias primas não disponíveis no mercado israelense 

(Ministério das Relações Exteriores, 2016). O Brasil, consequentemente, exerce um 

papel fundamental na economia de Israel, sendo o principal parceiro comercial do 

país na América Latina, o comércio entre os dois países atingiu, em 2008, US$ 1,6 

bilhão. Além da parceria entre Brasil e Israel, destaca-se a parceria comercial entre 

Israel e o MERCOSUL, que tem como principal objetivo aumentar a área de livre 

comércio entre as partes. Segundo o Consulado Geral de Israel em São Paulo [20--] 

O Acordo de Livre Comércio entre Israel e o Mercosul, assinado em 2007, 
constituiu Israel como primeiro parceiro extra-regional a firmar este tipo de 
acordo com o bloco. Trata-se de acordo de abertura de mercados que 
cobre, também, comércio de bens, regras de origem, salvaguardas, 
cooperação em normas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, cooperação 
tecnológica e técnica e cooperação aduaneira. Em 2008, o comércio 
bilateral ultrapassou 1,5 bilhões de dólares.  

 

Visando o fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Israel, além dos 

acordos econômicos, os países adotaram inúmeras medidas e aprovaram diversos 

projetos de cooperação técnica, objetivando a cooperação mútua. No campo de 

pesquisas, o Acordo sobre Cooperação nos Campos de Saúde e Medicamentos e o 

Acordo de Cooperação Bilateral em Pesquisa & Desenvolvimento de 2006 e 2007, 

respectivamente, podem ser citados. Além disso, no âmbito dos negócios, o Acordo 

sobre Serviços Aéreos assinado em 2009, como afirma Erlich (2015), tem por 

objetivo contribuir para o desenvolvimento da aviação civil internacional além de  
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ajudar na diminuição de custos e contribuir na eficácia das negociações 

internacionais entre países, tendo em vista que 

 

passageiros, bagagem, carga e mala postal em trânsito direto serão sujeitos 
apenas a um controle simplificado. Bagagem e carga em trânsito direto 
serão isentas de taxas alfandegárias e outras taxas similares. (BRASIL, 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2014 apud ERLICH, 2015). 

 

No campo da agropecuária, a cooperação entre Brasil e Israel é evidenciada 

pelo Acordo sobre Cooperação no Campo da Agropecuária, assinado em 2007, cujo 

objetivo, segundo Erlich (2015), é a troca de informações entre os setores 

agropecuários (informações técnicas e científicas).  

 

Neste acordo foram incluídos, treinamentos, Know-how em tecnologia, 
apoio e promoção de investimentos agrários privados, aperfeiçoamento do 
Marketing deste setor e incentivos a pequenas e médias empresas inseridas 
no meio do agronegócio. (ERLICH, 2015, p. 58). 

 

 No campo Cultural, a cooperação entre Brasil e Israel revela-se através do 

Programa Executivo de Cooperação Cultural para os Anos de 2008, 2009 e 2010, 

assinado em 2008.  

 

Este acordo tem por perspectiva as trocas culturais com o intuito do 
enriquecimento intelectual que a cultura e suas nuances oferecem. São 
diversos os movimentos culturais apoiados e executados entre ambos os 
países, por exemplo: Intercâmbio de Especialistas em Arte e Cultura- os 
Festivais, Artes visuais, arquitetura, fotografia e design, Museus e 
Exposições, Música, Dança, Teatro, Gastronomia; Literatura e Feiras do 
Livro; Arquivos e Bibliotecas, Cinema e Audiovisual, Cooperação no Âmbito 
das Organizações Internacionais; Patrimônio Cultural e Arqueologia; 
Propriedade Intelectual. (ERLICH, 2015, p. 65-66) 
 

Apresentados os principais acordos bilaterais firmados entre Brasil e Israel 

durante o período do governo Lula, conclui-se o objetivo do presente artigo: analisar 

e contextualizar os fatos que marcaram as relações entre ambos os países no 

intervalo de tempo entre 2003 e 2010.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração que o objetivo do presente artigo é apresentar uma 

perspectiva histórica das relações bilaterais entre Brasil e Israel, compreende-se a 

inegável importância do corpo diplomático brasileiro na criação do novo Estado, ao 

posicionar-se de modo equilibrado e equitativo no conflito da região. A partir da 

cooperação internacional, solidariedade e justiça social, a posição brasileira no 

Oriente Médio, primordialmente durante os governos Lula (2003-2010), visou o 

avanço do diálogo entre israelenses e palestinos, envolvendo-se com os três 

círculos do cenário etnográfico regional: israelenses, nações árabes e nações 

muçulmanas não árabes. Neste viés, o Brasil sempre condenou o uso exacerbado 

da força por parte do exército israelense, condenando a disparidade de poderio 

militar entre os lados do conflito. Após a Guerra dos Seis Dias (1967), nota-se que o 

Brasil reforça sua posição favorável à existência do Estado israelense, reiterando, 

inclusive, seu apoio à consolidação de um Estado palestino – padrão 

comportamental que marcou a política externa brasileira durante o período 

analisado, visando a equidistância com justiça –, o que pode ser melhor analisado 

em futuros trabalhos. Ainda, recomenda-se que futuras análises envolvam os 

períodos do governo Rousseff (2011-2016) e o governo Temer (2016 até o presente 

momento), em que as relações passam por especificações e transições 

significativas, seja interna ou externamente a ambas nações. No entanto, buscar 

seus próprios interesses, o pragmatismo da política externa brasileira no período 

leva o país a posicionar-se ora favorável à Israel, ora contrário e favorável à causa 

Palestina.  

As relações bilaterais entre Brasil e Israel sobrepõe-se ao viés político-

diplomático exclusivamente, visto que o Brasil exerce um papel fundamental na 

economia israelense, atuando como seu principal parceiro comercial na América 

Latina. Visando a amplificação da área de livre comércio entre Israel e o 

MERCOSUL, a execução de acordos econômicos e a adoção de projetos voltados à 

cooperação técnica e cultural, os países têm fortalecido suas relações objetivando a 

cooperação mútua.  
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A partir do governo Lula, tanto a cooperação técnica e comercial entre os dois 

países como a resultante projeção de poder do Brasil no Sistema Internacional 

foram influenciadas e fomentadas pela atuação brasileira no Oriente Médio. 
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