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Ury não desiste. "O caminho já presenciou muitos conflitos 
e continuará lá durante muito tempo", disse a ÉPOCA. Em 
São Paulo, ele divulgará o projeto e participará da 4â Cor
rida da Amizade, cujo trajeto passa por pontos da cidade 
ligados às comunidades árabe e judaica. 

ÉPOCA - O pres idente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi acu

sado de ter agido de maneira "mu i to ca lma" em relação aos ataques 

cont ra embaixadas amer icanas. A reação dele foi adequada? 

William Ury - Um erro clássico em negociação é pensar 
que ser brando em relação às pessoas é ser brando em re
lação ao problema. O erro oposto é pensar que, para ter 
uma abordagem dura em relação ao problema, é preciso 
ser duro com as pessoas. O que os negociadores bem-su-
cedidos fazem é separar as pessoas do problema para que, 
ao mesmo tempo, possam ser calmos com as pessoas en
quanto se mantêm duros em relação ao problema. A reação 
do presidente Obama foi exatamente essa. Numa situação 
muito difícil, mostrou respeito ao islã como uma das maio
res religiões do mundo, ao mesmo tempo que se manteve 
duro em sua condenação contra a intolerância e a violência. 

ÉPOCA - O senhor c i ta o exemp lo de Abraão, u m a f igura cent ra l 

para cristãos, judeus e muçu lmanos , c o m o o p r ime i ro passo para 

a solução dos conf l i tos do Or iente Médio. Por quê? 

Ury-Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, houve 
muito medo em relação à eclosão de um conflito, não só no 
Oriente Médio, mas entre o mundo ocidental e o mundo 
islâmico, com milhões de pessoas e armas nucleares de 
cada lado. Percebi que esses conflitos t inham a ver com 
identidade. Então, começamos a olhar para a história de 
Abraão, compartilhada pelas três religiões majoritárias na 
região: islamismo, cristianismo e judaísmo. Quatro bilhões 
de pessoas compartilham sua história. Ela nos lembra que 
somos todos parte da mesma família, a família humana. O 
simbolismo de Abraão não fala apenas de uma única famí
lia. Sua lição básica é o espírito de hospitalidade. Abraão 
recebe estranhos e demonstra gentileza em relação a eles. 
Seguir os passos de Abraão permitiria às pessoas criar um 
senso de identidade e prosperidade compartilhada. Alguns 
conflitos são tão difíceis que apenas uma história pode 
resolvê-los. E a história mais compartilhada no planeta 
hoje é de Abraão. 
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ÉPOCA - A passagem pelo Caminho de Abraão não fo i c o m p r o 

met ida pela guer ra civi l na Síria? 

Ury-Infelizmente, tivemos de suspender o trabalho que está
vamos realizando na Síria. O país tem uma das partes mais 
bonitas do caminho. Já ouvi de pessoas que vivem em vilarejos, 
de estudiosos e religiosos que todos aguardam ansiosamente a 
possibilidade de trabalhar no caminho no futuro. Demorará 
um pouco, mas o caminho está lá há 4 mil anos. Já presenciou 
muitos conflitos e continuará lá durante muito tempo. 

ÉPOCA- O senhor ci ta a União Europeia c o m o o m á x i m o exemp lo 

da possibi l idade de paz e integração. Mas o b loco não passa por 

u m a crise que ameaça sua própr ia existência? 

Ury-Sim, a Europa passa por uma crise profunda no momento, 
mas tudo precisa ser colocado em perspectiva. Quando você 
se engaja num projeto como esse, o objetivo não é acabar com 
os conflitos. O conflito é algo natural, 
sempre existirá. O objetivo é a transfor
mação do conflito - de formas destru
tivas, como a violência e a guerra, para 
formas construtivas, como a democra
cia, o debate, ações não violentas. O que 
está acontecendo na Europa é o exemplo 
perfeito disso. Há 100 anos, as diferen
ças e animosidades vistas hoje levariam 
à guerra. No momento, é impensável 
que a Alemanha entre em guerra com 
a Grécia por causa de seus problemas. 
Essa foi a mudança de mentalidade. Isso 
é um enorme sinal de progresso. Se pu
dermos ter isso no Oriente Médio, com 
quaisquer rusgas que existam, será um 
enorme passo. 

ÉPOCA- O que o senhor chama de " terceiro 

lado" n u m a negociação? 

Ury-Num conflito, sempre existem dois 
lados. Há os árabes e os israelenses, o 
sindicato e a empresa, o marido e a mu
lher. Mas sempre existe o terceiro lado, a 
comunidade que cerca esses elementos. 
Os amigos, as testemunhas. O terceiro 
lado encoraja as duas partes a sentar, a encontrar uma solu
ção melhor. É como um amortecedor que absorve a tensão 
do conflito e a transforma em algo diferente. 

ÉPOCA - Mas esse " terce i ro lado" rea lmente existe? Numa nego

ciação, os mediadores t a m b é m c o s t u m a m estar compromet idos . 

Ury - A neutralidade é muito difícil de encontrar, porque, 
como você mencionou, todos têm interesses. Mas o terceiro 
lado não precisa ser necessariamente neutro. Nel
son Mandela foi um líder do terceiro lado e estava 
longe de ser neutro. O terceiro lado significa estar 
advogando pelos interesses de todos. É vital numa 
negociação que você seja aceito e tenha a confiança 
dos dois lados para exercer o papel do terceiro lado. 
Se você não é aceito ou não tem a confiança de um 

dos lados, não conseguirá se estabelecer como mediador. 
Essa é uma das questões nas quais o Brasil tem um papel a 
desempenhar, porque é um país respeitado, bem-visto em 
muitas partes do mundo. 

ÉPOCA- Os esforços d ip lomát icos brasileiros de mediação normal 

mente não são levados a sério por Estados Unidos e União Europeia, 

c o m o se v iu na ten ta t iva de acordo nuclear c o m o Irã. 

Ury -O episódio do Irã foi uma oportunidade perdida. Po
deríamos ter caminhado rumo a uma direção mais positiva, 
mais construtiva na resolução do conflito. Mas isso foi apenas 
o começo. O Brasil está entrando agora nessa arena. Claro que 
haverá sucessos, falhas, lições aprendidas, e assim por diante. 
Tenho a sensação de que o Brasil se tornará cada vez mais um 
ator representativo, e esse é um papel muito importante para 
o país desempenhar. O Brasil é um exemplo de coexistên

cia entre povos e religiões, algo que não 
ocorre em outras partes do mundo. Pode 
desempenhar esse papel de inspiração e 
modelo e também de mediador, como 
a terceira parte. A cultura brasileira se 
presta, de certa maneira, a certo tipo de 
flexibilidade necessária a esse tipo de 
diplomacia de que o mundo realmente 
precisa, a diplomacia do terceiro lado. 

ÉPOCA - O que fa l ta ao Brasil? 

Ury- O Brasil se beneficiaria muito caso 
se tornasse um centro de treinamento, 
aprendizado e estudo de negociação. Há 
muita atenção dirigida para o país. É 
uma questão de o Brasil encontrar seu 
papel de liderança, o que pode ocorrer 
com os próximos grandes eventos, a 
Copa do Mundo e a Olimpíada. Eles 
serão a oportunidade para o Brasil 
mostrar sua habilidade de soft power 
(a capacidade de um Estado de influen
ciar outros pela cultura ou pela ideologia) 
para comunicar os aspectos positivos 
da cultura brasileira de uma maneira 
que o mundo possa seguir. Um exemplo 

seria por meio do futebol brasileiro, incrivelmente popular. 
Durante o tempo que passei no Oriente Médio, pude ver 
crianças de pequenos vilarejos palestinos usando camisetas 
com as cores do Brasil. Em Israel, também. Seria incrível 
isso ser usado como ferramenta diplomática. Adoraria ver 
jogadores brasileiros andando no Caminho de Abraão. Eles 
chamariam a atenção para a questão, e seria um jeito dife
rente de interação com o conflito no Oriente Médio. 

ÉPOCA - C o m o surg iu a ideia da cor r ida em São Paulo? 

Ury - A intenção é celebrar o sucesso brasileiro em 
integrar culturas e credos em conflito em outros 
locais do mundo, como árabes e judeus, mas que, 
em São Paulo, vivem juntos, trabalham juntos. 
É uma forma de inspirar as pessoas. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 749,  p. 84-86, 24 set. 2012.




