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1. RESUMO  

Dos pogroms ao movimento sionista; dos kibutzim israelenses aos 

refugiados palestinos; das guerras às tentativas de aproximação... os acordos de 

Oslo I e II, forjados no contexto do pós-Guerra Fria, representam divisores de águas. 

O mundo observava estático o aperto de mãos de Yitzhak Rabin (Primeiro Ministro 

de Israel) e Yasser Arafat (Líder da Organização para Libertação da Palestina) 

testemunhado por Bill Clinton em 1993. Oslo entrava em vigor com o caráter de 

acordo formal, mas representava mais do que isso. Pela primeira vez após quarenta 

e cinco anos de alarmante violência e conflitos incessantes, a saudação 

representava a esperança do comprometimento para a consolidação da paz entre os 

dois povos, emergindo como um marco histórico.  

Nesse contexto buscar-se-á entender quais avanços ou retrocessos podem 

ser percebidos nas relações que se desenrolaram entre palestinos e israelenses 

desde os anos de 1990. 

2. INTRODUÇÃO 

Assinados entre 1993 e 1995, os acordos de Oslo, previam a promoção 

gradual de um processo de paz entre os atores. As prerrogativas teriam base nas 

resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança, enquadrando-se nos moldes da 

chamada “linha verde” de 1967. Durante esse período haveria a transição da 

jurisdição do território ocupado (Gaza e Margem Ocidental do rio Jordão) de Israel 

para a Autoridade Nacional Palestina (que acabara de surgir como fruto dos 

acordos). Ficou estipulado o estabelecimento de uma “Autoridade Palestina de 

autogoverno provisória”1 por um período não superior a cinco anos, momento em 

que seria realizada a transferência de poderes para os líderes palestinos no que diz 

respeito às áreas de cultura, educação, saúde, entre outros. As questões principais 

(refugiados, status de Jerusalém, delimitação de fronteiras, colonos) deveriam ser 

tratadas nos anos subsequentes ao decorrer das negociações. 

Após tantos anos de desconfianças mútuas, conflitos ascendentes e 

tragédias coletivas, despontava uma luz de esperança no coração do Oriente Médio; 

enfim havia indícios palpáveis para o florescimento da paz, ou era o que se pensava. 

 

                                                           
1
 Israel-Palestine Liberation Organization Agreement, 1993. 



 3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é estudar os Acordos de Oslo I e II e seus 

desdobramentos, verificando em que medida esses acordos foram importantes na 

evolução das negociações de paz na região. 

 4. METODOLOGIA  

Para se atingir os fins propostos, o método a ser utilizado será a abordagem 

qualitativa por meio de pesquisa exploratória. A investigação será realizada por meio 

de análise bibliográfica e considerar-se-á a relevância de documentos - fontes 

primárias.  

Na era da informação, é imprescindível a utilização dos mecanismos de 

pesquisa proporcionados pela internet, valendo-se de fontes oficiais tais como 

instituições governamentais e educacionais públicas ou privadas, bem como de 

notícias veiculadas pela mídia e artigos publicados em revistas científicas. 

 5. DESENVOLVIMENTO  

Os acordos de Oslo emergiram para tratar primeiramente de questões 

preliminares relacionadas à cooperação econômica e autonomia palestina, 

postergando as intrincadas questões históricas pendentes que deveriam ser 

elucidadas no desenrolar das negociações. Entretanto, o frágil processo de paz se 

desmantelou gradativamente à medida que questões prioritárias ficaram pendentes. 

Israel expandiu seus assentamentos na Cisjordânia, e impôs severo jugo aos 

palestinos em Gaza. Por outro lado a atividade terrorista – que deveria ser coibida 

pela ANP – se intensificou; sem mencionar a presença de grupos contrários à 

iniciativa de Oslo, que minaram a confiança entre os atores. O processo de paz é 

golpeado novamente em 1995 quando Yitzhak Rabin é assassinado. A frustração de 

ambos os lados dá continuidade à espiral de violência que culminou na segunda 

Intifada em 2000. Nos anos subsequentes, as mudanças de política interna – tanto 

de Israel quanto da Autoridade Nacional Palestina – e pressões externas levaram, 

em determinados momentos, a avanços2, e em outros, retrocessos3. 

                                                           
2
 Em negociações como Camp David (2000), Taba (2001), Texas (Mapa da Paz ou “Road Map”, 

2003) e mais tarde em Annapolis (2007) os palestinos passaram a admitir a divisão de Jerusalém, 
houve a retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza e norte da Cisjordânia, discutiu-se sobre a troca 
de terras, se retomou a discussão sobre o retorno dos refugiados, entre outros. 
3
 A construção do muro israelense na Cisjordânia anexando o território que seria o futuro Estado 

Palestino; o estabelecimento do controle do Hamas na Faixa de Gaza (fundamentalmente um 
retrocesso por rejeitarem negociações com Israel); expansão dos assentamentos; momentos de 



 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Embora nos anos de 1990 o diálogo tenha se mantido, e os acordos de Oslo 

tenham conduzido a consideráveis avanços, abrindo precedentes para os encontros 

que viriam a ocorrer nos anos seguintes, os resultados efetivos ficaram muito aquém 

das expectativas. O fracasso de ambos os lados em honrar os compromissos 

firmados na Noruega abalaram as esperanças daqueles que acreditavam que a paz 

seria fruto de Oslo.  

Retomando a questão proposta inicialmente “avanços ou retrocessos?”, me 

parece razoável dizer, diante do exposto, que as relações entre palestinos e 

israelenses têm sido permeadas tanto por avanços quanto por retrocessos. Apesar 

dos avanços se esvanecerem diante do retrocesso que se presencia atualmente, 

configurado no conflito entre o Hamas e Israel, a história demonstra momentos em 

que a paz esteve a um pequeno passo. Nos dias atuais os fatos têm demonstrado 

que qualquer acordo resultante do impasse atual, provavelmente, será imperfeito e 

insatisfatório, postergando, mais uma vez, as decisões importantes. 
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irredutibilidade e ausência de concessões congelando o processo de paz, aumentando a 
animosidade. 


