
0 CASO DO IRÃ 
Brasil e Turquia ousaram proposições 
mais incisivas nessa seara por meio 
dos acordos de Teerã. As movimenta-
ções de Celso Amorim, Ahmet Davu-
toglu e Manucher Mottaki, os respec-
tivos chanceleres de Brasil, Turquia e 
Irã, ganharam repercussão, mas, no fi-
nal, fez-se valer o poder de manobra e 
persuasão da Casa Branca, que conse-
guiu convencer China e Rússia a apro-
varem sanções contra o Irã. Sabe-se lá 
o que esteve em jogo para que as du-
as potências suspendessem o apoio que 
elas vinham há algum tempo dando ao 
regime dos aiatolás. 

Exper iênc ias anter iores mostram 
que sanções e embargos não trazem 
paz ou estabilidade, mas, sim, ressenti-
mentos. Vide o caso do Iraque. Diálogo 
é o que pode tornar as situações menos 
tensas e essa deve ser a função da di-
plomacia. Brasil e Turquia apresenta-
ram-se como mediadores de um difícil 
diálogo entre o Irã e o Ocidente e não 
como apoiadores do país persa, como 
se quer fazer crer. A iniciativa foi reco-
nhecida mundo afora. Ao contrário da 
mídia tupiniquim, a europeia saudou 
tal intento. Para ficar em poucos exem-
plos, o jornal espanhol El País, o norte-
americano Herald Tribune e o francês 
Le Monde publicaram editoriais defen-
dendo a posição do Brasil e da Turquia. 
Diante do inesperado êxito da iniciati-
va, o próprio The New York Times pu-
blicou um artigo cr i t icando o recuo 
norte-americano de incentivar o diálo-
go. Por aqui, o que se viu foi um ataque 
à política externa brasileira, na maio-
ria das vezes, com discursos evasivos. 
Tal postura põe em xeque a validade 
daquilo que querem firmar como ciên-
cia: as Relações Internacionais. 

0
per íodo da Guerra 
Fria foi o momento 
em que mais se te-
meu o fim da huma-
nidade. Com as ogi-
vas nuc lea re s acu-
muladas pelas du-

as superpotências (Estados Unidos e 
União Soviética), pela primeira vez na 
história o homem atingiu a capacida-
de da destruição total. Foi um período 
ameaçador do "equilíbrio do terror", 
porém, não tão difícil de ser entendi-
do: a bipolaridade das relações inter-
nacionais pautava sua compreensão. 
O momento atual cer tamente é menos 
ameaçador em termos globais, mas, 
inegavelmente, mais complexo. Afi-
nal, qual é a ordem que sustenta o sis-
tema internacional? 

A crise nuclear envolvendo o Irã, e 
que inseriu Brasil e Turquia, é um be-
lo exercício intelectual da conjuntura 
contemporânea. No episódio muito se 
falou na ação dos novos atores, na as-
censão dos emergentes, mas, no final, 
prevaleceu a vontade da potência hege-
mônica. Mas não sem algum debate. 

O Conselho de Segurança da ONU 
e seu selet íss imo "clube dos cinco" 
(aqueles dentre os 15 que têm poder 
de veto) seguem dando a última pala-
vra em termos estratégicos e de defe-
sa - ainda que alguns emergentes ten-
tem participar das decisões de alcan-
ce global. E nesse contexto que tem de 
ser entendida a atual política externa 
brasileira e turca. No entanto, o que se 
lê dos acontecimentos recentes no tea-
tro internacional é que as grandes po-
tências aceitam a participação de no-
vos atores no que diz respeito à econo-
mia e aos temas ambientais, mas não às 
questões estratégicas. 



A GEOPOLITICA TURCA 

Após os descaminhos que trilhou na Pri-
meira Guerra Mundial, a Turquia mo-
derna, fundada por Mustafa Kemal Ata-
türk, pretendia optar pela neutralidade. 
Mas 25 anos depois, no cenário do pós-
Segunda Guerra Mundial, foi-lhe negada 
tal possibilidade: "os Estados Unidos pre-
cisavam do estratégico país na política 
de contenção soviética. Primeiro país be-
neficiado pelo Plano Marshall, o ingres-
so da Turquia na Otan foi praticamente 
uma imposição norte-americana.O ali-
nhamento com a potência foi uma cons-
tante a partir daí, tanto é que os turcos 
tornaram-se os principais interlocutores 
de Israel com o mundo muçulmano. 

A Turquia é um país de muitos inimi-
gos históricos, f ru to colhido durante o 
Império Otomano. Dentre esses inimigos 
estão armênios, gregos, persas, russos e 
os próprios árabes, entre outros. Contu-
do, os ventos soprados recentemente de 
maior autonomia turca apontam para 
uma era de reconciliação. Gregos e tur-
cos estão negociando a sensível questão 
cipriota e encaminhando uma possível 

reunificação da ilha. A Turquia também 
foi o primeiro país a se solidarizar com 
a crise econômica grega. Os árabes, que 
estiveram por oito séculos sob domínio 
turco, período em que os rancores foram 
aprofundados, olham para os turcos do 
século XXI com menos reticência. An-

cara ganhou mil pontos no mundo árabe 
e muçulmano com o episódio da flotilha 
pró-palestina no Mediterrâneo, desas-
trada iniciativa israelense que reacendeu 
a brasa local. A firmeza com que a Tur-
quia reagiu a Israel, chamando os solda-
dos judeus de "piratas", trouxe-lhe uma 
atmosfera de liderança regional. A deli-
cada questão armênia também tem sido 
conduzida com tato pelo atual governo, 
o qual conseguiu, inclusive, o reatamen-
to das relações turco-armênias que esta-
vam corroídas há décadas. 

No processo de unificação europeia, 
a Turquia é o mais antigo postulante 
ao ingresso no clube, mas que teve sua 
entrada sistematicamente postergada. 
Quando solicitou adesão, ainda em 1963, 
o bloco tinha seis integrantes. Hoje são 
27 e a Turquia segue de fora do grupo. 



Tal menosprezo, certamente, fez arre-
fecer os ânimos integracionistas da po-
pulação, mas o governo do fundamenta-
lista moderado Recep Tayyip Erdogan 
ainda faz do acesso uma prioridade. 

CENÁRIO SUL-AMERICANO 

Do outro lado do Atlântico, o "emergen-
te" Brasil busca firmar-se como candida-
to a global player, contudo, enfrenta forte 
resistência à sua pretensão, inclusive in-
terna. O ministro Celso Amorim é o se-
gundo chanceler que ocupou o cargo por 
mais tempo. Perde apenas para o Barão 
do Rio Branco. Ministro no governo Ita-
mar Franco e nos dois mandatos de Lu-
la, Amorim colhe louros e críticas. Sem 
dúvidas, é nítida a maior presença brasi-
leira no cenário externo. Hoje, ao lado da 
Rússia, India e China no grupo conheci-
do como BRIC, o País tornou-se credor do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e 
membro dos dois G-20: o decorrente da 
Conferência de Cancún e o novo fórum 
que gradativamente substitui o G-8. 

O Brasil vem defendendo a reforma do 
Conselho de Segurança da ONU e é pos-
tulante a um dos assentos permanentes, 
ao lado de Alemanha, Japão, índia e Áfri-
ca do Sul. Apesar da pretensão brasileira, 
igualmente é nítido observar a dificulda-
de que o País tem em se afirmar como li-
derança regional. Alguns episódios ilus-
tram tal lacuna, como o insucesso em me-
diar a tensão entre Argentina e Uruguai 
por conta de duas fábricas de celulose fin-
landesas que o governo uruguaio preten-
de instalar no rio Uruguai, algo inaceitá-
vel para os argentinos, que estão à jusante 
do rio. O contencioso acabou por ter a me-
diação do rei Juan Carlos, da Espanha. 

O mais recente distúrbio sul-america-
no envolvendo a Venezuela, do esquer-
dista Chávez, e a Colômbia, do direitis-
ta Álvaro Uribe, demonstra a desconfor-
tável posição brasileira no subcontinen-
te. Esse acanhamento vem de longa da-
ta. O próprio Lula já demonstrou mais 
de uma vez que se sente mais confortá-
vel nos fóruns de resoluções globais, on-
de tem suas propostas apreciadas, do que 
em debates regionais, nos quais é comu-
mente questionado por países nanicos. A 
criação da União das Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul) talvez seja um meio para 
consolidar, num futuro próximo, a pre-
tensa liderança brasileira. No momento, 
o que se vê é um Brasil um tanto acuado 
depois do episódio do presidente deposto 
de Honduras, Manuel Zelaya. 

Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 49, p. 40-42, set. 2010. 


