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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar como o pragmatismo do governo 
Lula proporcionou a aproximação política do Brasil com a República Islâmica do Irã, 
impulsionando o comércio exterior brasileiro. A hipótese de trabalho é que 
justamente o pragmatismo político da diplomacia brasileira do governo Lula gerou 
grande incremento comercial, embora tenha sido atribuído à gestão do ministro 
Celso Amorim perfil ideológico. Ironicamente, os setores que assim classificaram a 
diplomacia durante o governo Lula assumiram premissas (ideológicas) utilizadas 
pelo Ocidente (EUA) para tentar isolar o governo iraniano. Enquanto isso, o Brasil 
utilizou-se da situação para auferir ganhos comerciais. Aliás, as pressões dos 
setores contrários à aproximação Brasil-Irã resultaram, durante o governo Dilma, 
no refluxo dos intercâmbios comerciais. Em suma, mais do que refletir acerca da 
política externa brasileira durante o governo Lula, a pesquisa contribui para 
entender como um governo pode, por meio de pragmatismo político e autonomia 
diplomática, para incrementar a inserção econômico comercial do País.  
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Introdução 

 O estudo feito teve como objetivo analisar como o pragmatismo do 

governo Lula proporcionou a aproximação política do Brasil com a República 

Islâmica do Irã, impulsionando o comércio exterior brasileiro. Sendo assim, o 

problema de pesquisa é: como o governo Lula conseguiu superar os 

constrangimentos internacionais para se aproximar do Irã em benefício do 

comércio exterior do Brasil? Nesse sentido, o objetivo geral trata de analisar 

como a política externa do governo Lula impulsionou o comércio entre Brasil e Irã. 
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 Os objetivos específicos consistem em: analisar como ocorreu, com base 

nas diretrizes da Política Externa brasileira durante o governo de Lula, a 

intensificação das relações político diplomáticas entre Brasil e Irã; avaliar o 

impacto da gestão diplomática sobre o desempenho comercial durante este 

período; problematizar o argumento de que a política externa brasileira teve perfil 

ideológico sob a gestão de Celso Amorim e Lula; demonstrar os avanços e 

arrefecimentos comerciais durante os governos compreendidos entre os anos de 

1994 e 2013.  

A política externa do Brasil é um tema abordado por uma ampla gama de 

autores que pensam as Relações Internacionais, como Amado Luiz Cervo (2000, 

2003, 2006), Paulo Roberto de Almeida (2004), Henrique Altemani (2006, 2009), 

Antonio Carlos Lessa (2006), entre outros. Nesse sentindo, é imprescindível, para o 

desenvolvimento da pesquisa, pensar o tema de acordo com diferentes 

referenciais, de modo que seja possível criar um diálogo entre os principais 

conceitos e práticas que engendram a política externa brasileira. O fim da Guerra 

Fria sugeriu um novo modelo de inserção nacional, que, como afirmou Fernando 

Collor de Mello, almejava uma “fuga da periferia” (CERVO, 2006). Sobre tal 

questão, Altemani e Lessa (2006) asseguram que  

desde o fim da guerra fria, a ordem internacional passou por profundas 
transformações, as quais redefiniram não apenas os esquemas de 
distribuição de poder mas também a natureza dos vínculos estabelecidos 
entre os atores do sistema, os seus padrões de atuação e as suas formas de 
composição e articulação (...). A reação do Brasil a essa conjuntura foi 
complexa (ALTEMANI; LESSA, 2006, p. 2).  

Nesse sentido, o Brasil, país com uma tradição diplomática amplamente 

reconhecida, buscou se reinserir no novo modelo de configuração sistêmica, 

inaugurado com a derrota da URSS na Guerra Fria. Apesar da mudanças que 

estariam por vir, e dos diferentes modelos de Política Externa que se 

estabeleceram no Brasil nos anos 1990 e nos 2000, a crença na eficiência das 

instituições internacionais, e a defesa do multilateralismo econômico mantiveram-

se como pautas centrais da diplomacia, seja ela a do governo FHC, seja do governo 

Lula. 

Ainda que FHC tenha governado sob o paradigma do Estado Normal (CERVO, 

2003), privilegiando movimentos de maior alinhamento, os anos 2000 significaram 

uma inflexão na PEB, com a chegada do Estado Logístico (CERVO, 2003). Isso 

porque o governo Lula trabalhou duro para ampliar os parceiros comerciais do 
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Brasil, de modo que houve um trabalho expressivo da chancelaria em aprofundar 

relações com países da África, do Oriente Médio, da América do Sul e com os BRICS. 

Sobre a integração regional, Altemani e Lessa (2006, p. 2) corroboram, referindo-se 

à política externa brasileira: “convenceu-se de que o seu peso político e econômico 

específico é um importante fator de estabilidade regional (e, portanto, global).” A 

criação de um sul global, que desafia o poder de países como Estados Unidos e de 

instituições como a União Europeia, em muito está relacionada com os rumos 

tomados na política externa brasileira, principalmente a partir do primeiro 

mandato do governo Lula (2003).  

Todos esses fatores fazem parte de um movimento político que buscou se 

ajustar ao momento de transição pelo qual a distribuição de poder vinha passando. 

Por isso, o fim bipolaridade, e a ascensão dos Estados Unidos são fenômenos 

marcantes no fim do século XX; no entanto, o século XXI apresenta novos desafios,  

já que muito se fala acerca do processo de falência do sistema estadunidense de 

dominação (TODD, 2003). Tais eventos internacionais devem ser considerados ao se 

analisar a PEB, já que eles conectam-se diretamente à formulação da agenda 

brasileira. O governo Lula apresentou, então, um novo paradigma de 

desenvolvimento, rompendo, necessariamente, com premissas neoliberais. Cervo 

afirma que  

a mudança de modelo foi concebida em dois sentidos: sua face interna se 
propunha à inclusão social de mais de trinta milhões de excluídos e sua 
face externa à superação da vulnerabilidade produzida pelos déficits do 
comércio exterior e da balança de pagamentos, responsáveis por enorme 
dívida externa (CERVO, 2006, p. 25).  

 Nesse contexto, então, Lula, ao assumir propõe uma política mais 

pragmática, diferentemente de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso 

(ALMEIDA, 2004). Por isso, a análise da política externa do Brasil durante o século 

XXI é o ponto central da pesquisa, de modo a ilustrar a realidade da diplomacia 

brasileira no momento em que se decidiu investir nas relações com o Irã. Desde 

1979, ano da Revolução Iraniana, ficou definido, constitucionalmente, que a 

política externa desse deve estar baseada em tais fundamentos:  

Artigo 152: A política externa da República Islâmica do Irã baseia-se na 
negação de todas as formas de dominação ou submissão a esta, na 
preservação da independência em todos os aspectos e na integridade 
territorial do país, defendendo os direitos de todos os muçulmanos, o não- 
alinhamento com as potências dominantes e relações mútuas de paz com 
os Estados não-hostis. Artigo 154: [...] Consequentemente, ao mesmo 
tempo que se abstém de qualquer interferência nos assuntos internos de 
outras nações, a República Islâmica apoiará qualquer luta justa dos povos 
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oprimidos contra as classes opressoras em qualquer parte da face da terra 
(IRÃ, CONSTITUIÇÃO, 1979).  

O modelo de diplomacia estabelecido pelo regime imposto nos anos 1980 é 

reflexo de um sistema político teocrático, que tem como norte a Sharia, e, 

consequentemente, o enfrentamento a práticas imperialistas e à influência 

ocidental, principalmente aos Estados Unidos. Nesse sentido, as relações 

estabelecidas com o Brasil não podem ser vistas como ideológicas, já que o regime 

brasileiro é, indiscutivelmente, democrático, enquanto o iraniano é uma teocracia. 

Por isso, as relações estabelecidas entre ambos têm um viés bastante pragmático. 

Sabe-se que o Irã é, de fato, rico em recursos energéticos: segundo a National 

Iranian Oil Company (NIOC), o Irã possui 10% das reservas mundiais de petróleo 

(tem 40 campos de exploração, a maioria no sudoeste do país) e 18% das reservas 

mundiais de gás natural, sendo o quarto maior provedor mundial daquele e o 

segundo desse. Trata-se, portanto, de uma aliança, além de econômica, 

estratégica, para as duas as partes, pois essa é uma relação bilateral protagonizada 

por potências regionais.  

É necessário apontar que o governo brasileiro, ao estabelecer relações com 

uma República Islâmica, que sintetiza a grande oposição ao poder hegemônico dos 

Estados Unidos, em nada agrada países ocidentais, e, mais do que isso, faz com que 

o Brasil tenha acesso a reservas energéticas importantes e muito carecidas no 

século XXI. Por isso, esse padrão de relação gerou muitas controvérsias, também, 

na opinião pública brasileira, que acusou o governo Lula de ideológico, tentando 

encontrar alguma forma de associação entre o perfil político do ex-presidente e de 

governos como o chavista ou, nesse caso, o iraniano. 

O tipo de pesquisa que se efetivou foi o exploratório, já que se baseou em 

referenciais bibliográficos e em documentos, como a Constituição da República 

Islâmica do Irã, acordos e contratos estabelecidos entre ambos países. O fato de o 

Oriente Médio como um todo ser, ainda, um tema pouco abordado pela academia e 

por estudantes faz com que esse método seja ideal para buscar maior 

familiarização com o assunto. Gil (2010, p. 27) defende que “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato.” Além do mais, pretendeu-se, com a 

pesquisa exploratória, encontrar respostas, e gerar uma reflexão acerca do 

problema de pesquisa. O método escolhido para o levantamento de dados foi o 
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bibliográfico, de modo que se buscou uma compreensão do tema através de 

referenciais teóricos já publicados. Considerou-se, portanto, essa a melhor forma 

de encontrar a realidade do problema. Fonseca (2002, p. 32) argumenta que “a 

pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites.” Por isso, é fundamental que o trabalho se 

alicerce em bases teóricas significantes, de modo a prestar, também, contribuição 

social, evitando o fenômeno do Orientalismo, desenvolvido por Said, que subjuga o 

Oriente, em prol da dominação ocidental (SAID, 2008). 

Autonomia como vetor do desenvolvimento 

A priorização das relações Sul-Sul, no governo petista, aconteceu em um 

momento em que o mundo começa a sentir uma nova transição sistêmica - há 

fortes indícios de que, cada vez mais, instaura-se uma ordem multipolar, na qual os 

poderes são melhores equacionados e, portanto, menos díspares. Essa nova forma 

de se relacionar significa para o Brasil, assim como para os outros países que fazem 

parte desse movimento, a chance de criar novos eixos de “troca e de contato” nas 

Relações Internacionais, que não, necessariamente, coordenados pelas grandes 

potências, mas sim por Estados heterogêneos e com diferentes capacidades de 

influência. Por isso, os países emergentes desempenham um papel crucial nesse 

ponto, já que são importantes condutores desse fenômeno, que pode ser visto nas 

negociações diplomáticas e por uma nova geografia comercial. Souza (2009) afirma 

que  

a estratégia autonomista do governo Lula definiu-se pela prioridade 
conferida à retomada do desenvolvimento e do fortalecimento da 
soberania, através da criação de novas coalizões com países periféricos e 
emergentes voltadas a resistir às pressões das potências mundiais (SOUZA, 
2009, p. 21-23).  

Vigevani e Cepaluni (2007) afirmam que   

na nossa interpretação, ao mesmo tempo em que não houve ruptura 
significativa com paradigmas históricos da política externa do Brasil, sendo 
algumas das diretrizes desdobramentos e reforços de ações já em curso na 
administração FHC, houve uma significativa mudança nas ênfases dadas a 
certas opções abertas anteriormente à  política externa brasileira  
(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p. 273). 

Nesse sentido, podemos incluir, por exemplo, a opção de aprofundar 

relações com países emergentes e com alguns Estados que, até então, não 

possuíam espaço na agenda internacional brasileira, como é o caso do Irã. Essas 
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escolhas foram essenciais para que o Brasil pudesse alcançar uma nova posição no 

cenário regional e global, já que, ao priorizar outras relações que não estivessem 

dentro do Eixo Washington-União Europeia, como as Sul-Sul, a PEB brasileira 

acabou por se tornar mais diversificada, oferecendo uma série de novos recursos 

para o desenvolvimento interno. 

Seguindo essa ideia, Vigevani e Cepaluni (2007) desenvolvem o conceito de 

autonomia pela diversificação, caracterizada como 

a adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de 
alianças Sul-Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não 
tradicionais (China, Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio 
etc.), pois acredita-se que eles reduzem as assime- trias nas relações 
externas com países mais poderosos e aumentam a capacidade 
negociadora nacional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007, p. 283). 

O governo brasileiro buscava, então, além de diversificar os seus parceiros 

comerciais, para garantir uma maior margem de negociação, tornar o sistema 

internacional um ambiente mais democrático e simétrico, através da percepção de 

um Sul Global, no qual países com menor potencial econômico e político também 

pudessem ter voz. Com certeza, essa não é uma tarefa simples, pois é evidente 

que as instituições internacionais consolidaram-se com o objetivo de garantir o 

poder dos Estados hegemônicos; no entanto, é essencial que essa seja uma prática 

importante nas Relações Internacionais, pois, somente assim, será possível reduzir, 

cada vez mais, as assimetrias.  

O gráfico a seguir ilustra o aumento nas relações comerciais entre Brasil e 

Irã: 

      Gráfico 1 - Trocas comerciais Brasil-Irã 
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   Fonte: elaborado pela autora (MDIC, 2014). 

  A partir da análise dos dados é bastante nítido que, a partir do mandato 

do Presidente Lula, as relações comerciais - principalmente as exportações 

brasileiras - entre ambos os Estados tornaram-se significativamente estreitas, se 

comparadas ao início dos anos 2000, quando FHC ainda governava o Brasil. Esse 

gráfico é um exemplo da aplicação do conceito de Autonomia pela Diversificação 

(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007), implementado pelo governo Lula e do 

estreitamento das relações Sul-Sul, independente das diferenças internas que 

poderiam permear as trocas bilaterais entre iranianos e brasileiros. Nesse 

sentido, o presidente Lula buscou alguns princípios da coexistência pacífica ao 

não se envolver com as questões que marcam as relações estremecidas entre o 

Ocidente (principalmente os EUA) e a República Islâmica, optando, dessa forma, 

pelo pragmatismo – característica bastante recorrente, desde os anos 1930, na 

PEB brasileira, apesar de ter existido algumas inflexões a esse modelo de 

inserção - através do qual o Brasil acabou por se beneficiar profundamente. Por 

isso, pode-se afirmar que o aumento do intercâmbio comercial entre ambos os 

países foi favorável, tanto para o desenvolvimento econômico desses, quanto 

para demonstrar, perante a comunidade internacional, o fato de a agenda 

brasileira, naquele momento, estar preocupado em reduzir as assimetrias do 

sistema e de solidificar princípio de soberania, que, apesar de controverso, é 

direito de todos os Estados que compõem o S.I. 

  O incremento dos encontros diplomáticos e da participação em eventos 

internacionais sediados no país parceiro é mais um fator capaz de explicar as 

boas relações construídas  entre o Irã e o Brasil, a partir de 2003. Segue abaixo 

um quadro que demonstra de que maneira os países fizeram uso desse 

mecanismo durante o período de maior aproximação. 
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    Quadro 1 - Encontros Diplomáticos Brasil-Irã 

    Fonte: elaborado pela autora (Dados do Itamaraty). 

  É nítido, então, que tanto o Irã quanto o Brasil investiram, também, na 

questão das visitas diplomáticas, fazendo uso, dessa forma, desse instrumento 

para aumentar, ainda mais, as trocas comerciais. Por isso, é sempre útil e 

necessário analisar de que maneira o aumento da balança comercial entre certos 

atores internacionais, em dado período, reflete também um aumento nos 

encontros presenciais. As notícias, bem como outros materiais publicados pela 

mídia, que fazem referência melhor período nas relações entre os Estados e o 

arrefecimento que houve com a chegada de Dilma ao poder, também são 

interessantes para ilustrar a realidade que está sendo analisada, e, portanto, são 

parte importante na pesquisa desenvolvida. 

2000 Realizada I Reunião de Consultas Políticas, em Teerã

2001 Visita ao Irã do Ministro da Cultura, rancisco Weffort, para participar da 
reunião do "Diálogo das Civilizações"

2005 Visita ao Brasil do Ministro da Agricultura do Irã, Mahmoud Hojjati

2005
Visita ao Brasil do Ministro da Economia e das Finanças do Irã, Feyed Safdar 
Hosseini, que foi recebido em audiência pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva

2005 Visita oficial do Embaixador Said Jalili ao Brasil, como enviado do 
Presidente Ahmadinejad

2006 Visita ao Brasil do Presidente do Parlamento iraniano, Gholam Ali Haddad-
Adel

2008 Realização da VI Reunião de Consultas Políticas em Brasília

2008 Visita ao Irã do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim

2009 Visita ao Brasil do Ministro dos Assuntos Cooperativos do Irã, Mohammad 
Abbassi

2009 Visita ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Manouchehr 
Mottaki

2009 Visita ao Brasil do Presidente Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil, ocasião em 
que foi recebido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

2010
Visita ao Irã do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira de um 
mandatário brasileiro àquele país. Assinatura da Declaração de Teerã, 

subscrita por Brasil, Turquia e Irã, acerca do programa nuclear iraniano
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 Em suma, toda a discussão feita ao longo do estudo, envolvendo os 

conceitos de Política Externa Ideológica e Pragmática, traz à tona uma série de 

questões, um tanto quanto complexas. Por isso, é possível afirmar que esse é um 

debate que requer mais do que apenas análise de conjuntura; ela exige 

conhecimento histórico, profundidade na reflexão, e,  principalmente, coerência 

no levantamento de dados. Quando se olha, então, a construção da PEB desde os 

anos 1930, bem como o desenvolvimento do Brasil no âmbito interno, percebe-se 

que a soberania foi uma característica pela qual os governos sempre buscaram se 

orgulhar, ainda que, ocasionalmente, tenha havido alguma inflexão. O conceito de 

Autonomia pela Diversidade (VIGEVANI; CEPALUNI, 2003), bastante utilizado 

durante a pesquisa, remete, exatamente, ao uso do pragmatismo como elemento 

essencial para a construção de um Brasil mais plural em uma série de questões, que 

envolvem desde a inclusão social, até à diversidade na esfera econômica. 

Diversificar significa crescer, mudar, expandir; significa que, cada vez mais, é 

necessário que haja espaço para todos, justiça para todos, recursos para todos, e 

não somente para os Estados centrais; significa poder escolher, crescer, 

desenvolver. Por isso, então, é importante que o eixo de cooperação Sul-Sul seja 

não apenas uma alternativa, e sim a melhor delas, pois, cada vez mais, o Brasil, 

juntamente com uma série de outros países, tem mostrado ao mundo que, ninguém 

mais, além dele, deve ser responsável por suas escolhas. 

 Conclusão 

O retorno ao pragmatismo e que a oposição ao neoliberalismo foram 

fatores bastante contestados no Brasil, devido, também, à existência de uma mídia 

que não estava de acordo com a redução das assimetrias proporcionadas por um 

sistema bastante desigual. Isso quer dizer que, o aprimoramento da PEI, ou 

simplesmente a utilização da diplomacia como instrumento de desenvolvimento 

interno, foram fatores que agradaram a uns e desagradaram a outros. O mesmo se 

pode dizer da aproximação com o Irã: ainda que ela tenha sido visivelmente 

benéfica para o Brasil, houve uma série de contrariedades em relação à posição 

brasileira. O crescimento do comércio gerado por esse movimento bilateral, bem 

como o fato de o Brasil estar posicionado em um tabuleiro geopolítico de extrema 
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importância, como é o caso do Oriente Médio, acabou sendo interpretado como um 

ato ideológico, ainda que ilustrasse, de maneira bastante clara, a vertente 

pragmática na qual o governo estava ancorada. 

 Nesse sentido, é importante retomar o problema de pesquisa, que é: como o 

governo Lula conseguiu superar os constrangimentos internacionais para se 

aproximar do Irã em benefício do comércio exterior do Brasil? Foram muitos os 

instrumentos utilizados por Lula para que essa parceria fosse, realmente, 

promissora. Mais do que superar constrangimentos internacionais, o ex-presidente 

teve de reformular o modelo de política externa que estava, até então, vigente no 

Brasil. Como já foi dito, o período compreendido entre os anos 1930 até os 1989, 

foi marcado pela presença de um Estado Desenvolvimentistas e, portanto, 

presente. Isso ocorreu apesar da existência de diferentes governos nesses 60 anos, 

o que quer dizer que houve uma maior preocupação em barganhar recursos no S.I, 

e em construir um conceito mais bruto de soberania. Nesse sentido, o nascimento 

do Estado Logístico (CERVO, 2003) seria um processo mais natural e de menor 

ruptura do que o estabelecimento de um Estado Normal, como ocorreu durante os 

anos 1990. Ao ascender, então, ao poder, Lula definiu três pontos de destaque na 

sua política externa: a erradicação da fome, a aproximação aos países da América 

Latina e da África, e os esforços reunidos para alterar as instituições multilaterais e 

a governança global (INSTITUTO LULA, 2013). O seu discurso dava, de certa forma, 

indícios de que haveria um rompimento político em relação ao seu antecessor, ou 

melhor, de que um equilíbrio entre o Desenvolvimentismo e o Estado Normal seria 

estabelecido. Suas metas eram um tanto quanto ambiciosas para um país que, nos 

últimos anos, encontrava-se mais alinhado do que autônomo.  

 O governo Lula soube ser combativo e altivo, e soube, também, enxergar 

quão necessária era, naquele momento, a transição sistêmica e, 

consequentemente, a captação de novos parceiros comerciais. O Brasil passou a se 

consolidar, cada vez mais, como um líder regional, com voz e com capacidade 

soberana de decidir sobre os seus rumos. Ao mesmo tempo em que manteve 

relações com países do Norte, fortaleceu a presença brasileira no eixo de 

cooperação Sul; era mais uma forma de mostrar que as suas políticas não eram 

coniventes a modelos de relação desiguais, e que as suas políticas se opunham 

bravamente a um capitalismo capaz de reproduzir uma linha entre pobres e ricos, 
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desenvolvidos e subdesenvolvidos, Norte e Sul. Ao contrário, o governo brasileiro, 

desde então, tem trabalhado para que esse modelo de relação não só seja extinto, 

mas que, também, não possa mais existir.  

 Pode-se afirmar, nesse sentido, que Lula foi um grande estadista, e que a sua 

Política Externa representou, indiscutivelmente, um dos pontos mais importantes 

dos seus dois mandatos. O estreitamento nas relações com o Irã, país sobre o qual 

muito se fala, mas pouco se sabe, é somente mais um indício do uso do 

pragmatismo; logo, em nada teve a ver com ideologia, pois uma Democracia, 

enquanto viva, não pode, jamais, ser associada ideologicamente a uma Teocracia; 

no entanto, isso não as impede de criar vínculos econômicos, capazes de fazer com 

que ambos os países desenvolvam-se internamente segundo os seus ideais, valores 

e motivações. Nessa lógica, muitos foram os movimentos, durante o governo Lula, 

que quiseram consolidar o Brasil como uma potência regional preocupada com as 

desigualdades, sejam elas entre Estados, sejam entre povos, sejam internacionais, 

sejam nacionais; o fato é: elas existem, e estamos muito longe de vencê-las. Por 

isso, superar os constrangimentos internacionais e nacionais é primordial para que 

se possa atingir sociedades e sistemas de relação mais justos. E isso Lula fez. 
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