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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema a política externa brasileira e a relação Brasil-Oriente 

Médio. Para o desenvolvimento do conteúdo, foi adotado uma metodologia que estivesse 

alinhada ao que foi proposto alcançar pelos objetivos deste estudo. Neste sentido, a construção 

do material visa alcançar resultados que responda o problema levantado, observando um 

acontecimento ou fato, sendo este presente no cotidiano ou não. Assim, o objetivo geral, busca 

abordar a política externa brasileira e a relação Brasil-Oriente Médio. Os objetivos específicos 

buscam apresentar e conceituar o que é a política externa brasileira, bem como apresentar e 

conceituar a exploração de petróleo no Brasil, elucidar as questões sobre as relações entre o 

Brasil e o Oriente Médio, e por fim, destacar as principais questões referente ao choque do 

petróleo. Por fim, o presente trabalho deixa o tema em aberto, propondo que no futuro se realize 

uma nova pesquisa, com a finalidade de contextualizar os temas aqui abordados. Juntamente 

com esta nova pesquisa, sugere-se a realização de um estudo de caso, para o qual propõe-se 

uma avaliação das principais parcerias diplomáticas firmadas entre os governos em questão. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as its theme the Brazilian foreign policy and the Brazil-Middle East 

relationship. For the development of the content, a methodology that was in line with what was 

proposed to achieve the objectives of this study was adopted. In this sense, the construction of 

the material aims to achieve results that respond to the problem raised, observing an event or 

fact, whether it is present in everyday life or not. Thus, the general objective seeks to address 

Brazilian foreign policy and the Brazil-Middle East relationship. The specific objectives seek 

to present and conceptualize what Brazilian foreign policy is, as well as present and 

conceptualize oil exploration in Brazil, elucidate issues about the relations between Brazil and 

the Middle East, and finally, highlight the main issues regarding to the oil shock. Finally, the 

present work leaves the theme open, proposing that in the future a new research be carried out, 

in order to contextualize the themes addressed here. Along with this new research, it is 

suggested to carry out a case study, for which an evaluation of the main diplomatic partnerships 

signed between the governments in question is proposed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Política externa, são objetivos gerais que orientam as atividades e relações de um estado 

em suas interações com outros estados. O desenvolvimento da política externa é influenciado 

por considerações domésticas, as políticas ou o comportamento de outros estados, ou planos 

para desenvolver projetos geopolíticos específicos. Leopold von Ranke enfatizou a primazia da 



geografia e das ameaças externas na formulação da política externa, mas escritores posteriores 

enfatizaram fatores domésticos. A diplomacia é o instrumento da política externa e a guerra, as 

alianças e o comércio internacional podem ser manifestações disso. 

A política externa de um país consiste em estratégias de interesse próprio escolhidas 

pelo Estado para salvaguardar seus interesses nacionais e atingir seus próprios objetivos por 

meio de relações com outros países. As abordagens são estrategicamente empregadas para 

interagir com outros países. 

Nos últimos tempos, devido ao aprofundamento do nível de globalização e das 

atividades transnacionais, os Estados também têm de interagir com atores não estatais. A 

interação mencionada é avaliada e monitorada na tentativa de maximizar os benefícios da 

cooperação internacional multilateral. Como os interesses nacionais são primordiais, as 

políticas externas são elaboradas pelo governo por meio de processos de tomada de decisão de 

alto nível. As realizações de interesse nacional podem ocorrer como resultado da cooperação 

pacífica com outras nações ou por meio da exploração. 

A política externa é projetada para proteger os interesses nacionais do estado. A política 

externa moderna tornou-se bastante complexa. No passado, a política externa pode ter se 

preocupado principalmente com políticas relacionadas exclusivamente ao interesse nacional - 

por exemplo, poder militar ou tratados. Atualmente, a política externa abrange comércio, 

finanças, direitos humanos, meio ambiente e questões culturais. Todas essas questões, de 

alguma forma, afetam a forma como os países interagem entre si e como eles buscam seus 

interesses nacionais em todo o mundo. 

Normalmente, a criação da política externa é designada ao chefe do governo e ao 

ministro das Relações Exteriores (ou equivalente). Em alguns países, o legislativo também 

exerce uma supervisão considerável. A política externa de um país é formulada para 

salvaguardar e promover os seus interesses nacionais na condução das relações com outros 

países, bilateral e multilateralmente. É um reflexo direto dos valores tradicionais de um país e 

das políticas nacionais gerais, suas aspirações e auto percepção. 

Dentro deste contexto o presente trabalho buscará por meio de seu objetivo geral, 

abordar a política externa brasileira e a relação Brasil-Oriente Médio. Os objetivos específicos 

buscarão apresentar e conceituar o que é a política externa brasileira, bem como apresentar e 

conceituar a exploração de petróleo no Brasil, elucidar as questões sobre as relações entre o 

Brasil e o Oriente Médio, e por fim, destacar as principais questões referente ao choque do 

petróleo. 



Esta pesquisa é justificada mediante sua possível contribuição para o meio acadêmico, 

onde a partir de sua contextualização será capaz de enriquecer e agregar junto a temática 

abordada. Além disso, esta pesquisa pode ser vista como fonte de contribuição para o 

conhecimento em seu meio social a partir de um material coeso e estruturado, possibilitando 

também o entendimento do tema por leitores que não sejam especialistas sobre a temática. 

O método que foi utilizado na elaboração do presente trabalho, consiste na pesquisa e 

análise dos principais assuntos sobre a temática abordada e da prática de suas atividades, 

existentes na bibliografia já publicada. Por meio do método de pesquisa, foram incluídas 

temáticas que apresentem o tema em questão como um meio de fornecer subsídios, 

incentivando os leitores a buscar um novo desenvolvimento quanto ao tema. 

Para o estudo, foi utilizado os critérios de citações, pesquisas relacionadas ao tema, 

artigos que apresentam o tema em questão, artigos que não apresentam o tema, teses, 

dissertações além de textos, artigos e citações traduzidas. Foi realiza uma leitura seletiva do 

material selecionado, tendo a finalidade de verificar se o material contribui para o alcance dos 

objetivos propostos. Também foi realizado o registro das fontes utilizadas na fundamentação 

desta pesquisa, especificando o nome e ano de publicação. Por fim, utilizou-se uma leitura 

analítica, a fim de ordenar todo o material construído para obter a resposta do problema aqui 

levantado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA  

 

A política externa brasileira é reconhecida internacionalmente, em termos 

comparativos, por sua estabilidade, continuidade e alto grau de previsibilidade, que pode ser 

observada ao longo dos diferentes períodos em que foi categorizada. O engajamento 

internacional do país, desde sua independência em 1822 até a proclamação da república em 

1889, foi guiado por um padrão de comportamento coerente em moldes liberais-conservadores 

(FRANÇA et al., 2010).  

No período subsequente, iniciado com a derrubada da monarquia e estendido até 1930, 

os interesses que alimentavam o engajamento do país no exterior se entrelaçaram fortemente 

com os da elite agroexportadora. Com a transição hegemônica neste período, o Brasil deslocou-

se da esfera de influência britânica para a norte-americana (SOUZA, 2006). 



O período que se iniciou em 1930 e se estendeu até o fim da Guerra Fria constituiu um 

novo modelo de inserção internacional. Nesse modelo, o engajamento internacional do país 

assumiu um caráter suplementar em relação à estratégia nacional de desenvolvimento 

econômico, e sua política externa passou a ser concebida e formulada com alto grau de 

instrumentalidade como parte das aspirações de aprofundamento do processo de 

industrialização (ARDISSONE, 2011). 

A adaptação do Brasil ao contexto internacional pós-Guerra Fria foi um processo 

complexo, mas é possível detectar uma estratégia relativamente homogênea durante essas 

décadas, que informou o engajamento externo de governos marcados por ideologias distintas 

(SILVA et al., 2010). 

 O crescimento da academia especializada a partir da década de 1990 impulsionou a 

produção científica voltada para questões internacionais em geral, e em relação à política 

externa em particular. Também é importante ressaltar a ideia de que a estabilidade e a coerência 

da política externa brasileira fazem parte de uma narrativa produzida tanto por diplomatas 

quanto por acadêmicos, e que tem sido reproduzida de forma intensa na literatura especializada 

ao longo dos anos (DINIZ et al., 2008). 

 Essa narrativa facilitou o surgimento de uma certa noção de excepcionalismo da 

política externa brasileira e a proposição de eixos analíticos que têm sido utilizados em 

diferentes tradições de análise da política externa para justificar a noção de perenidade e 

continuidade das ações internacionais do país. É possível verificar a partir dessa narrativa a 

proposição de que existem princípios, ideias e valores que organizam as estratégias de inserção 

internacional e que dão coerência a uma identidade internacional (SILVA et al., 2010). 

A historiografia da política externa brasileira é marcada por três fases bem distintas. A 

primeira se estende desde a fundação dos estudos históricos no Brasil, na década de 1840, até 

meados da década de 1940. Nessa fase, surgiram livros publicados por agentes do Estado 

(principalmente diplomatas e figuras militares) (DINIZ et al., 2008). 

A primeira edição do Ribeiro 1936, sobre as relações exteriores do Brasil, datada de 

1844, é provavelmente a primeira obra inteiramente dedicada à política externa. Lima 1902 

apresenta uma história de rigor positivista. Calógeras 1927 introduz inovações conceituais e 

metodológicas nos escritos da história diplomática. O estudo do delineamento das fronteiras 

nacionais surge como objeto de investigação sistemática com a publicação de Accioly 1938. 

(FRANÇA et al., 2010). 

Um esforço de compreensão metódica da formação da diplomacia brasileira é 

apresentado em Mendonça 1945, livro originalmente publicado no México e que só 



recentemente teve sua primeira edição brasileira. Uma segunda fase da historiografia foi 

iniciada no contexto da constituição da diplomacia acadêmica no Brasil, com o Instituto Rio 

Branco, instituição que deu origem a um grande número de professores de história do Brasil e 

que motivou o aprofundamento dos estudos realizados sobre a diplomacia (DINIZ et al., 2008). 

 A historiografia desta fase, caracterizada por uma motivação nacionalista e apologética, 

é essencialmente descritiva, mas também possui rigor científico. Vianna 1958 e Carvalho 

1959são marcos importantes desse período. A terceira fase da historiografia da política externa 

teve início na década de 1960, quando o sistema universitário nacional se expandiu e se 

consolidaram os primeiros cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), assim como a 

pesquisa em história no nível universitário (SOUZA, 2006). 

Nesse momento, o centro de produção se deslocou para as universidades, com a 

introdução de novos focos e métodos modernos de pesquisa. Alguns trabalhos seminais 

resultaram de pesquisas pioneiras, como Cervo 1981, sobre Parlamento Nacional e Relações 

Exteriores (ARDISSONE, 2011). 

A historiografia especializada produzida em universidades dos Estados Unidos e da 

Europa também se expandiu de forma consistente a partir da década de 1960, quando o acesso 

a fontes documentais brasileiras foi facilitado para pesquisadores estrangeiros e obras seminais 

como Burns 1966foram publicados. Hilton 1975 apresenta interpretações inovadoras da 

inserção do Brasil no sistema internacional de domínio britânico ou norte-americano (SILVA 

et al., 2010). 

 

2.2 A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL  

 

Há muito tempo dependente de importações, o Brasil conquistou sua independência 

petrolífera desde 2007, contando com a exploração de seus recursos offshore, incluindo a 

chamada área do “pré-sal”. A história da exploração e produção de petróleo (E&P) e os papéis 

de seus principais atores, incluindo a empresa nacional Petrobras, informam essa conquista 

(MARTINS, 2006). 

Como o Brasil passou de uma difícil exploração de petróleo sem resultados muito 

convincentes para grandes descobertas offshore cuja produção deve crescer nas próximas 

décadas, colocando o Brasil entre os oito maiores produtores mundiais em 2040 de acordo com 

o 2017 World Energy Outlook (WEO). As etapas decisivas desse desenvolvimento foram a 

criação da empresa pública Petrobras, a abertura do setor upstream à iniciativa privada e a 

grande inovação da perfuração em grande profundidade (ZAMITH, 2005). 



O primeiro registro de exploração de petróleo no Brasil foi no século XIX. Durante o 

período imperial, o Decreto nº 3.352-A foi lançado no dia 30 de junho th de 1864, que concedeu 

permissão Thomas Denny Sargent ao extrato de turfa, petróleo e outros minerais, por ele 

próprio ou através de uma empresa, na Camamu e Ilhéus distritos, província da Bahia, por 90 

anos (MOREIRA, 2005). 

Em 1892, Eugênio Ferreira de Camargo adquiriu um terreno que incluía uma antiga 

concessão de carvão em Bofete, São Paulo. Camargo então contratou um cientista belga, 

Auguste Collon, para fazer análises com ele e relatar as perspectivas do petróleo. Guiado por 

perspectivas favoráveis, delineadas em um desses relatórios, a Camargo adquiriu uma sonda e 

perfurou um poço de 488 metros de profundidade, do qual foram produzidos dois barris de óleo. 

Foi uma iniciativa totalmente privada. A Camargo arcou com todos os custos técnicos e 

logísticos da operação e financiou a investigação geológica a partir da perfuração. No entanto, 

ele se deparou com os limites de uma geologia difícil e altos custos de exploração (XAVIER, 

2011). 

Em 1934, por meio do Decreto n. 23.979, o Serviço de Promoção da Produção Mineral 

(DNPM) foi criado com o objetivo de promover a produção mineral do país. A criação do 

DNPM foi uma das primeiras iniciativas brasileiras voltadas para uma política específica para 

o desenvolvimento da atividade mineral em território brasileiro. Como não tinha expertise na 

exploração de bacias sedimentares brasileiras, o DNPM contratou especialistas em petróleo dos 

Estados Unidos para pesquisar e identificar potenciais territórios produtores. (MOREIRA, 

2005). 

Em 1941, o governo aprovou o Código do Petróleo para regular o regime jurídico das 

jazidas brasileiras de petróleo e gás natural, e também para prever a possibilidade de o governo 

reservar áreas presumidas de petróleo, nas quais não haveria autorização para pesquisa e 

mineração. Esse código contribuiu para o fortalecimento do CNP como entidade fiscalizadora, 

uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de petróleo e gás natural dependiam 

de autorização prévia deste Conselho (XAVIER, 2011). 

Após as descobertas na Bahia, a perfuração continuou em pequena escala, apesar da 

crescente demanda por petróleo e derivados no país. A produção nacional nessa época era de 

apenas 2.700 barris por dia, enquanto o consumo era de aproximadamente 170.000 barris por 

dia, a maior parte importada na forma de derivados (MARTINS, 2006). 

A origem do setor de petróleo no Brasil é caracterizada por campanhas exploratórias de 

pequena escala, sem resultados satisfatórios e com pouco incentivo governamental, conforme 

relatado por ONIP / GEO, 2003; Esse período foi marcado pelo início da industrialização 



brasileira, desenvolvendo-se a partir de sua base agroexportadora.  Desta forma, é marcado por 

forte crescimento da demanda por energia, resultando no aumento das importações de petróleo 

principalmente fornecidas pelas grandes Companhias Internacionais de Petróleo (IOCs). 

Porém, neste período, as instituições relacionadas à indústria do petróleo estavam fragilizadas 

e a interferência do Estado na indústria ocorria regularmente (XAVIER, 2011). 

 

2.3 RELAÇÕES BRASIL - ORIENTE-MÉDIO 

 

Vários países constituem o Oriente Médio e o Norte da África (MENA), incluindo 

Argélia, Bahrein, Egito, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, 

Palestina, Catar, Arábia Saudita, Síria, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. O 

Oriente Médio é composto por pessoas de várias etnias, incluindo árabes, persas, turcos, curdos 

e armênios (SANTOS, 2009). 

Os idiomas amplamente falados no Oriente Médio e no Norte da África incluem árabe, 

persa, turco, berbere, curdo, francês e inglês. O Oriente Médio tem sido referido como a 

encruzilhada do mundo, porque conecta os três continentes da Ásia, África e Europa. A maioria 

dos muçulmanos não vive no Oriente Médio. Mais muçulmanos vivem no Sul da Ásia do que 

no Oriente Médio e Norte da África juntos (PIMENTEL, 2001). 

O núcleo do Oriente Médio hoje consiste nos inúmeros países do sudoeste da Ásia e nas 

nações africanas do Egito e da Líbia. Tunísia, Argélia e Marrocos às vezes são incluídos na 

região. Afeganistão e Sudão são ocasionalmente incluídos. O Oriente Médio é uma região 

geográfica de grande importância na história desde os tempos antigos. O grande Oriente Médio 

contém cerca de dez por cento da população mundial. O mundo árabe em seu coração é de 

apenas 5%. A região inteira responde por apenas três por cento da economia global e não produz 

quase nada de interesse para o resto do mundo, exceto petróleo (SANTOS, 2000). 

Para que o petróleo seja gerado, migrado, acumulado e preservado com sucesso, todos 

os elementos e processos do sistema petrolífero, incluindo rochas geradoras organicamente 

ricas e amadurecidas termicamente, rochas reservatório poroso-permeáveis, rochas de 

cobertura extensas eficazes e relações de tempo apropriadas entre a migração de óleo e a 

formação de armadilhas deve estar presente. Obviamente, o Oriente Médio qualifica todas essas 

condições com alto grau e qualidade (WANG, 2003). 

Desde a década de 1930, o Oriente Médio emergiu como a fonte de energia mais 

importante do mundo e a chave para a estabilidade da economia global. Essa região tumultuada 

produz hoje 37% do petróleo mundial e 18% do gás. Quando se trata de reservas, o Golfo 



Pérsico é rei. É o lar de 65% das reservas mundiais comprovadas de petróleo e 45% das reservas 

de gás natural. O Oriente Médio também controla uma parte significativa dos hidrocarbonetos 

que ainda não foram descobertos. De acordo com o US Geological Survey, mais de 50% das 

reservas não descobertas de petróleo e 30% do gás estão concentradas na região, principalmente 

na Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Líbia (SILVA, 2003). 

A concentração de tantos hidrocarbonetos do mundo nesta localização geográfica 

significa que, enquanto a economia moderna depender do fornecimento de petróleo e gás 

natural, o Oriente Médio terá um papel fundamental na política e economia globais. Do jeito 

que está, a maioria dos países do mundo depende fortemente do petróleo do Golfo Pérsico 

(PIMENTEL, 2001). 

Em 2006, o Oriente Médio forneceu 22% das importações dos EUA, 36% da OCDE da 

Europa, 40% da China, 60% da Índia e 80% do Japão e da Coreia do Sul. Mesmo o Canadá, 

rico em petróleo, depende do Oriente Médio. Quarenta e cinco por cento das importações de 

petróleo do Canadá são originadas na região (EIA). Excluindo uma grande transformação 

tecnológica, a dependência global do Oriente Médio só tende a crescer (SANTOS, 2009). 

De acordo com a Agência Internacional de Energia, de agora até 2030 o consumo 

mundial de petróleo aumentará cerca de 60%. O transporte será o setor consumidor de petróleo 

de crescimento mais rápido. Em 2030, o número de carros aumentará para bem mais de 1,25 

bilhão de aproximadamente 700 milhões hoje. Consequentemente, o consumo global de 

gasolina pode dobrar  

Os dois países com a maior taxa de crescimento no uso de petróleo são China e Índia, 

cujas populações somadas representam um terço da humanidade. Nas próximas 2 décadas, 

espera-se que o consumo de petróleo na China cresça a uma taxa de 7,5% ao ano e os 5,5% da 

Índia (em comparação com um crescimento de 1–3% para os países industrializados). Como 

resultado, até 2030 a Ásia. 

O Oriente Médio ocupa uma posição geográfica e estratégica única. Portanto, não é por 

acaso que todas as grandes potências da história buscaram promover seus interesses na região. 

Além de sua singularidade geográfica e estratégica, o Oriente Médio é o berço e o centro 

espiritual das três religiões monoteístas mais importantes, ou seja, o Cristianismo, o Judaísmo 

e o Islã, bem como a maior reserva individual de petróleo (SANTOS, 2009). 

 Por último, mas não menos importante, devido à sua importância geopolítica, qualquer 

conflito interestatal e intra-estadual no Oriente Médio tem o potencial não só de desestabilizar 

a região como um todo ou perturbar o equilíbrio de poder regional, mas também de afetar a 



estabilidade global. Por essas razões, o Oriente Médio tem sido um importante centro dos 

assuntos mundiais; uma área econômica, política e culturalmente sensível (WANG, 2003). 

O Brasil e os países do mundo árabe compartilham fortes laços humanos. A influência 

árabe notável pode ser encontrada na cultura e na sociedade brasileira. Isso pode ser visto na 

literatura, na culinária e nos nomes de alguns dos políticos e empresários mais proeminentes.  

Existem cerca de dez a doze milhões de brasileiros de ascendência árabe. As maiores 

populações de origem libanesa e síria fora desses países residem no Brasil. O Brasil também é 

o lar de uma comunidade judaica muito dinâmica. As comunidades árabes e judaicas estão 

totalmente integradas à sociedade e vivem harmoniosamente lado a lado (SANTOS, 2009). 

A reação inicial do Brasil poderia ter dado motivos de esperança para uma abordagem 

mais equilibrada das questões de paz no Oriente Médio se não tivesse sido seguida pela postura 

unilateral usual de colocar a maior parte da culpa em Israel e atirar contra os EUA por não 

terem feito mais para parar Israel. Os clichês carregados de clichês das autoridades brasileiras 

também são indicativos de uma falta de compreensão real do Oriente Médio, que é preocupante 

em um governo que se propõe a se envolver (WANG, 2003). 

O relacionamento cada vez mais próximo do Brasil com o Irã também era motivo de 

preocupação no Departamento de Estado da era Bush. Um cabo de julho de 2008 preocupa que 

o "foco crescente do Brasil no Oriente Médio coincida com esforços agressivos por parte do Irã 

para estender sua influência na região além de Caracas para outros países da América Latina" 

e que "extrema sensibilidade do GOB em ser visto como tomador O lado de Washington levou 

a uma tendência consistente de expressar simpatia pelos países na mira de Washington, como 

o Irã e a Síria (SILVA, 2003). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio desta pesquisa pode-se concluir que por meio de esforços diplomáticos, as 

autoridades brasileiras se engajaram ativamente no Oriente Médio durante a presidência de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010). O símbolo dessa estratégia é a Declaração de Teerã sobre a 

questão nuclear iraniana, co-patrocinada com os governos turco e iraniano em maio de 2010. 

Pode-se então concluir que o Brasil tem sido um importante parceiro comercial estratégico para 

o Oriente Médio na América Latina, mas sempre houve mais nessa relação do que aparenta.  

As relações entre o Oriente Médio e o Brasil passaram por várias fases distintas nas 

últimas décadas, às vezes refletindo mudanças gerais na política externa deste último, outras 

vezes assemelhando-se a uma relação mal definida baseada principalmente em interesses 



comerciais mútuos. A dinâmica do relacionamento também foi influenciada pelas 

personalidades de sucessivos líderes de ambos os estados, suas inclinações ideológicas e suas 

percepções do Ocidente.
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