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RESUMO 
 
 

O artigo em voga disserta a respeito da posição da diplomacia brasileira frente ao 

impasse internacional decorrente do programa nuclear iraniano. A nuclearização do Irã, e todo 

o embate que esta suscitou no Sistema Internacional, consiste em um tema de suma importância 

para a segurança internacional. Diversos atores se viram envolvidos na questão iraniana, 

inclusive – possuindo papel de protagonismo – o Brasil. Com a incapacidade de negociação das 

grandes potências em torno do caso, estas que não conseguiam chegar a um acordo com o Irã 

em relação ao avanço tecnológico na área nuclear, o governo brasileiro, em parceria com o 

Estado Turco, atuou como mediador no caso, logrando um sucesso inesperado que resultou na 

Declaração de Teerã (2010). Para se analisar o caso, foram utilizados documentos oficiais dos 

governos envolvidos, além de livros e artigos científicos que refletem a questão, direta ou 

indiretamente. Por meio de uma análise qualitativa e exploratória, com o marco analítico do 

neorrealismo, foi possível visualizar uma grande capacidade diplomática por parte do Brasil e 

da Turquia, em contraponto ao desinteresse das potências envolvidas em resolver a questão 

iraniana de forma mútua. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de nuclearização iraniana corresponde a um caso clássico de estudo 

estratégico ao se ter a clara noção da dialética meio/fim intrínseca a ele (BANDEIRA, 2010). 

Inicialmente, o Irã possuiu não somente a aceitação como, também, o apoio dos Estados Unidos 

para o desenvolvimento da energia nuclear – fato que se mostrará paradoxal. O alinhamento 

entre a antiga pérsia e o gigante estadunidense se dava de forma pacífica e cooperativa -

entretanto, deve-se recordar que este relacionamento foi iniciado com um golpe de Estado no 

Irã, orquestrado pelos Estados Unidos a Grã-Bretanha no intento de colocar o Xá Reza Pahlevi 

no poder, em 1953 - até a revolução branca e a ascensão do Aiatolá Khomeini ao poder, em 

1979. A partir de então, o processo de ocidentalização do Irã foi substituído por um regime 

nacionalista e anti-ocidente, o que passou a gerar os desconfortos entre o país e as potências 

dominantes. 

Após um momento de interrupção no desenvolvimento de tecnologia nuclear, o Irã 

voltou a avançar as pesquisas neste setor, alegando que sua preocupação residia apenas no uso 
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para fins civis e pacíficos do material; contudo este processo acendeu um alarme no Sistema 

Internacional, principalmente nos países antagônicos ao país muçulmano, no caso, os Estados 

Unidos. A estratégia estadunidense de neutralização do Irã, a fim de exercer um maior controle 

sobre o Oriente Médio, TODD (2003), explica em partes o porquê de existirem tantos 

obstáculos colocados em relação ao desenvolvimento iraniano e as respectivas sanções 

impostas ao país, enquanto ele não desrespeitava nenhuma cláusula do Tratado de Não-

Proliferação (TNP), responsável por regulamentar a questão nuclear. 

Os desentendimentos com o Irã a respeito das pesquisas nucleares levaram ao 

envolvimento do Brasil e da Turquia como mediadores do contencioso, com a aquiescência 

estadunidense. A presença brasileira e turca nas negociações com o país central do caso levou 

a conversa a tal nível de entendimento que se chegou a criar um acordo tripartite entre as partes, 

este que ficou conhecido como a Declaração de Teerã. Por inúmeros motivos – que serão 

melhores explicados ao longo deste trabalho – o documento não foi acolhido pelas grandes 

potências, tampouco pelas Nações Unidas que, logo em seguida, aprovaram no âmbito do 

Conselho de Segurança, uma nova série de embargos econômicos ao Irã. Antes de explorar os 

aspectos relacionados à esta não-aceitação, mister que se coloque a sua não-relação com o 

conteúdo em si do acordo. 

Conforme coloca Amorim (2010a), apenas algumas semanas antes de 17 de maio de 

2010, os iranianos estavam a manter a decisão acerca da manutenção das condições 

estabelecidas em 2009 para o P5+14, sendo estas de que a quantidade de urânio a ser dispensada 

não fosse maior do que mil quilos; que a troca de urânio enriquecido por combustível deveria 

ser feita em no Irã; e que a swap deveria ser simultânea, de modo que o urânio levemente 
enriquecido apenas deixaria o país quando chegasse o combustível. 

Ao contrário de seus predecessores, Brasil e Turquia conseguiram resolver todos os 

impasses, estabelecendo, na Declaração, que: a) seriam trocados mil e duzentos quilos de urânio 

levemente enriquecido por cento e vinte quilos de combustível; b) o Irã aceitaria que a troca 

fosse feita fora de seu território, no caso, na Turquia; e c) a transferência se daria de maneira 

não simultânea, já que o combustível poderia demorar até um ano para ser entregue. Ainda: o 

Irã enviaria uma carta à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) comprometendo-se 

formalmente aos termos do swap. 

O desinteresse em auxiliar o Irã no seu desenvolvimento nuclear pode partir de duas 

premissas: a primeira leva em consideração o país em si, pois não há um interesse real por 

parte dos Estados Unidos e, consequentemente, de outros países influentes, que o Irã alcance um 

elevado grau de tecnologia nuclear e consiga se tornar um player cada vez mais importante no 

campo militar e energético –deve-se ter em vista a importância que este já possui neste setor 

devido às vastas reservas de petróleo que possui. 

Uma segunda ótica para se entender o contencioso é de cunho teórico, seguindo a égide 

do neorrealismo. Kenneth Waltz (1981) levanta uma discussão acerca da capacidade de 

dissuasão militar oriunda do poder nuclear. Como síntese de sua teoria, a bomba nuclear 

concede ao país que a possui a possibilidade de se firmar como potência militar, restringindo a 

coação bélica de outros Estados. Segundo o mesmo autor, se todos os países possuíssem 

armamento nuclear, a paz seria um mecanismo, enfim, viável (WALTZ, 1981). Com o Irã 

nuclearizado – contando, aqui, o elemento bélico – a capacidade de coação externa, fortemente 

exercida pelos Estados Unidos, seria reduzida ou extinta. 

Com vistas, pois, a uma melhor abordagem do assunto -no que tange, além dos 

elementos inerentes ao Irã e à sua condição de país desenvolvedor de tecnologias nucleares, os 

aspectos de política externa que levaram o Brasil ao ingresso no projeto de negociação com este 
 
 

4 Que é composto pelos Permanent 5 (China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido) mais a 

Alemanha. 
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país- serão aprofundados alguns tópicos que se consideram de essencial estudo para a 

compreensão do tema. Inicialmente, será tratado da importância deste tipo de tecnologia, não 

apenas para os países envolvidos na questão, mas no âmbito geral; em seguida, será endereçado 

um breve apanhado histórico sobre a nuclearização do Irã; tratar-se-á, pois, especificamente da 

mediação turco-brasileira na negociação da Declaração, com ênfase maior nos aspectos 

concernentes ao Brasil; e, por fim, antes das considerações finais, serão feitos comentários 

acerca daquilo que se tem como sabotagem da utilização da declaração, já que esta, por não ser 

levada às Nações Unidas, nunca chegou a vigorar. 
 
 

DESAFIOS DA SEGURANÇA INTERNACIONAL: O CASO DA PROLIFERAÇÃO 

NUCLEAR 
 
 

O fim da Guerra Fria trouxe novas dinâmicas e desafios à questão da segurança 

internacional. De maneira geral, compreende-se segurança internacional como a defesa da 

soberania inerente aos Estados, incluindo a defesa da integridade territorial, de sua população, 

de seus bens físicos e de seus valores culturais. Esta pode ser compreendida, também, como a 

prevenção contra guerras. (GONÇALVES, 2012). 

As indefinições do término do conflito bipolar diziam respeito tanto a que ordem o 

Sistema Internacional se encaminharia – uma ordem democrática e liberal, tal qual descrita no 

fim da história de Francis Fukuyama, ou o advento de um Sistema multipolar –, quanto a 

questões práticas decorrentes da própria desintegração da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Neste último quesito, uma preocupação se destaca, em especial para os 

Estados Unidos, a de qual seria o destino final do arsenal nuclear da recém-extinta URSS. 

Segundo Gonçalves (2012, p.25), “o Estado soviético se dissolvera, mas as armas nucleares 

continuavam a existir e a constituir uma ameaça, onde quer que estivessem localizadas”. 

Sendo assim, a proliferação nuclear emerge como um tema de grande relevância para 

a segurança internacional no pós-Guerra Fria e, em especial, para as grandes potências 

ocidentais graças ao seu interesse na manutenção do status quo, em relação aos países que 

detém a tecnologia para a produção nuclear (GONÇALVES, 2012). Recentemente, em especial 

após os atentados de 11 de Setembro, o terrorismo nuclear também faz parte do rol de 

fenômenos de segurança internacional que alarmam as grandes potências, ainda que sua 

existência e ameaça consista até hoje em suposições (SUAREZ, 2012). Da mesma forma, essa 

questão é essencial ao Brasil que, nos últimos anos, vem apresentando um crescente 

protagonismo nos cenários internacional e regional. 

Quando à questão nuclear, o Brasil, até 1998, não era signatário do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (TNP). Tal recusa data do regime militar e do entendimento de que sua 

aprovação levaria a um congelamento das relações de poder entre os Estados. Optou-se, assim, 

à época uma inserção interacional baseada na autonomia pela dissuasão e a favor da soberania 

e segurança nacional (SILVA, 2012). Ao mesmo tempo, ia-se ao encontro das normas 

tradicionais de política externa brasileira, com a defesa de uma ordem internacional justa e 

igualitária contra o caráter discriminatório do TNP, pelos privilégios que garantia aos Estados 

nuclearizados em termos de desenvolvimento tecnológico frente aos demais. (TEIXEIRA, 

2007). 

A sensação de isolamento político e as fortes críticas ao governo brasileiro levaram à 

adesão ao TNP em 1998 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, bem como aos regimes 

de desarmamento, ainda que as discussões sobre o caráter discriminatório do tratado 

permanecessem vigentes, nem sua adesão se refletisse num acesso especial a tecnologias 

sensíveis (SILVA, 2012; TEIXEIRA, 2007). Nesse sentido, em termos de defesa nacional, 

optou-se pelas práticas da dissuasão convencional, em oposição à dissuasão nuclear. 
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Ainda assim, o Brasil advoga o uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. Vale 

destacar que a sua utilização para meios militares é vedada pela Constituição Federal de 19885. 
Da mesma forma, na América do Sul, o Brasil zela pela manutenção do continente como um 

espaço livre de armas nucleares, com a predominância de um espírito de paz e cooperação. 

(NASSER; MORAES, 2014). Quanto ao programa nuclear brasileiro, segundo Barros e Pereira 
(2010, p.75), este estrutura-se em torno de três áreas: “a produção de energia nucleoelétrica, 

radiofármacos e combustível para o submarino nuclear”. Este último, essencial para a indústria 
de defesa e naval brasileira. 

Atualmente, o pleito brasileiro diz respeito, portanto, à defesa do acesso à tecnologia 

nuclear para fins pacíficos, dentro das normas do TNP e das restrições da Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA), cooperando pela a adesão a diversos mecanismos de não 

proliferação nuclear. (TEIXEIRA, 2007). O país é parte de diversos foros e tratados sobre o 

tema, para além do TNP, como a Conferência do Desarmamento, a Organização para a 

Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e a Convenção para a Proibição de Armas biológicas, 

do qual o país é signatário. (SANTANA, 2006). 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NUCLEAR NO SISTEMA INTERNACIONAL 
 
 

O uso da tecnologia nuclear pode ter interpretação ambígua, tendo em vista a capacidade 
de se aplicar a mesma tanto para fins energéticos e pacíficos, quanto para fins militares e 

belicosos. O desenvolvimento da bomba nuclear, a qual teve demonstrada sua força pela 

primeira vez6 no fim da Segunda Guerra Mundial no ataque que os Estados Unidos fizeram ao 

Japão, passou a ser desejo de diversos Estados, ao ser percebido o efeito dissuasório que este 

tipo de armamento possuía (AMORIM, 2012). 

Ao longo da segunda metade do século XX até a atualidade, a questão da nuclearização 

de determinado país suscita muito debate, ao se considerar que: a) nunca se sabe certamente 

quais as intenções de determinado Estado em avançar no campo da tecnologia nuclear; e b) que 

a nuclearização completa de determinado país muda os pesos na balança de poder, tendo, assim, 

que se rever questões geopolíticas e geoestratégicas (AMORIM, 2012). Ao se considerar o 

Sistema Internacional como anárquico e mal regulamentado, controlado por países 

hegemônicos que não desejam dividir seu poder (WALTZ, 2004), a busca por capacidade 

nuclear de um determinado país – que não hegemônico – sofrerá fortes repressões por parte 

daqueles que já possuem o aparato nuclear desenvolvido7. No intuito de impor regulamentações 

que dificultassem (ou impedissem) o desenvolvimento nuclear de novos países, algumas 

instituições, como a AIEA, e alguns tratados, como o TNP, foram criados. 

Algumas questões podem se erigir acerca da nuclearização, tendo em vista que diversas 

perspectivas são possíveis. De um lado, a defesa de uma desnuclearização dos países que já 

possuem armamentos deste tipo e a restrição total a novos criadores de material bélico nuclear 

é defendida por àqueles que acreditam na paz kantiana – alinhado ao pensamento idealista. 

Apesar de desejável, é algo pouco tangível, ao se saber que força nuclear é poder, e os países 
 
 

5 A constituição veda a produção nuclear com objetivos militares em seu artigo 21, o qual afirma que 

compete à União: XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio 

estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios 

nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: a) toda atividade nuclear em território 

nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; (...). 

(BRASIL,1988). 
6 Esta foi a primeira vez na qual a bomba nuclear foi utilizada em sentido de ataque. A “experiência 

Trinity”, realizada pelos Estados Unidos no campo de mísseis de White Sands, foi, na realidade, o primeiro 
momento no qual uma ogiva foi utilizada, neste caso, para fins de teste. 

7 Os países que possuem ogivas nucleares são: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, 

Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. 
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que a possuem não querem ter seu poder diminuído (WALTZ, 2004). Na outra parte deste eixo 

de análise há a tese desenvolvida por Waltz (1981), a qual defende a nuclearização do maior 

número possível de países, tendo em vista que esta atitude aumentaria a capacidade dissuasória 

de cada Estado e reduziria o número de conflitos no Sistema Internacional – sejam estes 

armados ou não. Sob esta ótica do neorealismo se torna possível a compreensão das 

movimentações internacionais a respeito do tema nuclear. 

Outra leitura teórica cabível ao tema é a tese que Joseph Nye e Robert Keohane (1998) 

criaram a respeito do hard power e do soft power, que apesar de fazer parte de uma corrente do 

“idealismo” teórico, dialoga em diversos aspectos com o próprio realismo. A teoria da 

interdependência coloca que um Estado, para lograr o cargo de potência, deve possuir uma boa 

capacidade de poder soft (disseminação cultural, ideológica, cinematográfica e etc) e de poder 

hard (militar, econômico, bélico e etc), que, quando somados, transforma-se no smart power. 

Sendo a potencial nuclearização de um Estado um grande avanço no seu poder duro (hard), o 

bloqueio que outros países venham a criar para que este avanço de fato ocorra é um fenômeno 

natural. Volta-se a discutir a questão do poder nas relações internacionais. 

O TNP, sob a chancela da AIEA e do Conselho de Segurança, tentam manter o status 

quo do sistema ao criarem empecilhos ao avanço da pesquisa nuclear. O caso do Irã é 

emblemático. O próprio Waltz concorda com isso. O artigo do autor, intitulado “Why Iran 

Should Get the Bomb” (Porque o Irã deve ter a bomba, tradução nossa), de 2012, disserta a 

respeito do caso iraniano e das sanções e dos bloqueios impostos pelas grandes potências que 

desejam ver o avanço em pesquisas nucleares cessar no Irã. O que estes países – e o Sistema 

Internacional como um todo – não percebe é que esses embargos podem criar no Irã uma 

sensação de vulnerabilidade ampliada, o que pode, por consequência, levar o país a intensificar 

suas descobertas no setor nuclear, e, de certo, desenvolver poder bélico com o elemento, 

quando, a princípio, o país buscava apenas garantir eficiência em um novo recurso energético. 

Um apontamento importante a ser levantado é o porquê de os Estados Unidos terem sido mais 

flexíveis em relação a nuclearização da Índia, do Paquistão e de Israel, quando comparadas ao 

avanço da tecnologia nuclear no Irã. No caso dos três países aludidos, quando alcançado o status 

de potência nuclear - não declarado no caso de Israel- foram criadas, inclusive, parcerias entre 

estes e os Estados Unidos no setor atômico (WALTZ, 2012). Além de todos os pontos já 

elucidados a respeito da nuclearização de determinado país e o impacto no Sistema 

Internacional, o caso em relação a antiga pérsia se dá, conforme aponta Emmanuel Todd (2003), 

na importância geopolítica do país no Oriente Médio e na estratégia estadunidense de 

neutralização do mesmo na região. 

O conhecimento nuclear, além de produzir armas de destruição em massa e ser 

ferramenta para uma dissuasão militar real, corresponde em uma fonte energética de extrema 

eficiência. Os países da Europa ocidental que possuem dificuldades geográficas para a obtenção 

de energia – como a França, que possui um território plano, sem espaço para hidroelétricas e 

poucas fontes alternativas – fazem forte uso desta tecnologia para suprirem as suas demandas 

(TODD, 2003). 
 
 

HISTÓRICO DA NUCLEARIZAÇÃO IRANIANA 
 
 

O programa nuclear iraniano tem suas origens na década de 1950. À época, o país, 

presidido pelo Xá Reza Pahlevi, passou a integrar o programa chamado Átomos para a Paz. 

Este fora lançado pelos Estados Unidos e consistia em numa iniciativa para desenvolvimento 

nuclear com fins estritamente pacíficos, chegando a dar origem à Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA). Nesse período, foi construída a primeira planta nuclear iraniana. Com 

a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), a cooperação nuclear entre Irã-

Estados Unidos foi intensificada, originando a criação de um projeto para o estabelecimento de 
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vinte e duas usinas nucleares. Emergiram as primeiras discussões internas sobre a finalidade de 

seu programa nuclear e uma possível expansão para fins militares. Ainda assim, o Xá defendia 

que este não seria expandido e que a utilização se daria apenas para meios civis. No entanto, 

tinha-se em mente o desenvolvimento do processo de enriquecimento de urânio para ser 

utilizado como uma opção para conseguir a bomba em um curto espaço de tempo, caso 

necessário. (AGUIAR, 2009; LAZIER, 2006; RAMOS, 2013; SAGAN, 2006). 

Em ordem da Revolução Iraniana, em 1979, o programa foi abandonado por certo 

período. Contudo, retomou com força após a Guerra Irã-Iraque (1980 – 1988). As opiniões 

internas divergiam quanto à utilização de um arsenal nuclear apenas para fins pacíficos e uso 

civil, pela utilização da energia atômica como recurso energético; ou para o desenvolvimento 

de armas nucleares. Estes apresentavam uma postura mais belicista, vendo na energia nuclear 

como um meio para garantir ao Irã o status de potência regional e evitar possíveis ataques 

estadunidenses. Ainda assim, o programa nuclear iraniano civil passou a ser desenvolvido de 

maneira mais acentuada a partir do final da década de 1980 e da década de 1990. Em especial, 

após o uso de armas químicas pelo Iraque durante a Guerra Irã-Iraque, que despertou a 

percepção de ameaça à segurança regional por Teerã. (NOTHEN, 2011; RAMOS, 2013; 

SAGAN, 2006). 

A partir de então, o país passou a comprar centrífugas nucleares de A. Q. Khan, físico 

paquistanês, que também haveria vendido essa tecnologia para a Líbia. Segundo Lazier (2006, 

p.06), “Há indícios de cooperação nuclear do Irã com Brasil e Argentina durante a década de 

1980”. Os esforços iranianos aumentaram em 1991, após a Guerra do Golfo e a descoberta de 

que o Iraque estava perto de desenvolver sua própria bomba atômica. Nesta mesma década, o 

país se submeteu a inspeções da AIEA, de forma a atestar que seu projeto nuclear era para fins 

pacíficos. (LAZIER, 2006; NOTHEN, 2011; RAMOS, 2013; SAGAN, 2006). 

A partir de 2002, o aumento das suspeitas quanto ao real objetivo do programa nuclear 
iraniano levaram a um programa de investigação pela AIEA, cujos relatórios apontavam para 

violações do TNP e de um suposto programa secreto de enriquecimento de urânio, embora não 
tenham sido encontradas provas concretas sobre a construção de armas nucleares. No mesmo 

ano, o Irã foi incorporado à lista chamada por George W. Bush de Eixo do Mal8(LAZIER, 

2006; NOTHEN, 2011; RAMOS, 2013). Com a invasão do Iraque, em 2003, a noção de risco 
à segurança iraniana aumentou, com a ameaça externa sendo substituída do Iraque pelos 

Estados Unidos. (SAGAN, 2006). 

Nos anos seguintes, o Irã comprometeu-se a cooperar com as salvaguardas ao país 
estabelecidas pela AIEA e firmou acordos com Grã-Bretanha, França e Alemanha, no ano de 

2004, para auxílio econômico em troca do não estabelecimento de um ciclo de enriquecimento 
de Urânio. Estes não foram concretizados e, como consequência, inúmeras sanções foram 

impostas pelo Conselho de Segurança a partir de 20069 para que o país parasse seu programa 

nuclear e se submetesse a inspeções da AIEA, incluindo desde a proibição da venda de 
armamentos ao congelamento de ativos financeiros do país, entre outros. (NOTHEN, 2011).  

Ainda assim, o programa nuclear do Irã continuou em desenvolvimento. Nesse 

contexto, merece destaque o papel dual chinês e seus interesses contraditórios. Ao mesmo 

tempo em que a China coopera com os Estados Unidos contra as violações do TNP pelo país 

persa, um Irã nuclear serviria aos seus interesses geopolíticos no Golfo Pérsico e, nos últimos 
 
 

8 Países que supostamente ameaçariam a paz mundial. Entre estes, é possível citar a Coreia do Norte, o 

Irã e o Iraque. Tal conceito foi formulado e defendido pelo presidente George W. Bush em discurso proferido em 

2002 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002). 
9 A partir de 2006, foram divulgadas diversas Resoluções sobre o tema e com o Irã como objeto 

específico das sanções. São elas: Resolução 1.737 (2006), Resolução 1.747 (2007), Resolução 1.803 (2008), 

Resolução 1.929 (2010). 
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anos, ela tem sido o maior investidor no setor energético iraniano, bem como tem transferindo 

tecnologias industriais a Teerã. Para Garver (2011, p.86, tradução nossa). 
 
 

Pequim busca convencer os líderes norte-estadunidenses que a China é um parceiro 

solícito e responsável em manter o regime do TNP, mas também ajuda o Irã a ganhar o 

tempo, espaço internacional, e recursos econômicos necessários para impulsionar seus 

planos nucleares para um resultado satisfatório. 
 

No Conselho de Segurança, o país vem atrasando as resoluções contra o Irã e buscando 

torna-las mais brandas (GARVER, 2011). Destacam-se, também, o papel histórico chinês no 

apoio ao programa nuclear iraniano, com o treinamento de técnicos nucleares e o fornecimento 

de reatores nucleares, sob as normas da AIEA. Ainda, por mais que a China tivesse afirmado, 

em 1997, que não auxiliaria mais o país persa, projetos de cooperação nuclear para fins 

pacíficos continuaram a ser executados. (HENDLER, 2012). De maneira geral, até onde se sabe, 

estes estão centrados nas plantas de Esfahan e Natanz, de enriquecimento de urânio; e de Arak, 

de graduação de plutônio. Estas são complementadas por plantas menores e 

auxiliares.(NOTHEN, 2011). Ainda assim, Teerã afirma oficialmente que seu programa nuclear 

é utilizado para fins pacíficos, ao mesmo tempo em que este esteja estruturado de forma a 

possibilitar o acúmulo de know how suficiente para o desenvolvimento de armas nucleares, caso 

seja do interesse do país persa. 
 
 

O PAPEL DO BRASIL COMO MEDIADOR DO CONTENCIOSO 
 
 

A delicadeza de algumas questões que atingem países do Oriente Médio acaba, por 

vezes, gerando um afastamento entre a região e outros Estados de continentes mais distantes. 

Não se peca ao afirmar que, no caso brasileiro, seja por isto ou seja por outras das mais diversas 

razões, esta parte do globo não integra a zona prioritária da agenda da nossa universalista 

política externa- que tem como círculo primeiro a América Latina (VIEIRA, 2015). 

É válido, portanto, o exercício de reflexão acerca das razões pelas quais se deu a 

participação -ou, melhor- o protagonismo- do Brasil em uma das empreitadas que compõem as 

inúmeras tratativas de resolução da questão iraniana com o enriquecimento de urânio. Como 

foi discutido anteriormente, este ponto, verdadeiramente sensível, requer uma atenção especial 

por parte da comunidade internacional- a fim de que Estados e populações sejam ao máximo 

poupados de prejuízos resultantes de falhas de operação e de estratégia. 

Nesta seita, pergunta-se como e por quê o Brasil se envolveu na Declaração de Teerã, 

uma vez que este assunto, assim como inúmeros outros, costuma ser teatro exclusivo de atuação 

das grandes potências ocidentais (VIDAL, 2013). Aliás, insta suscitar que, muitas vezes nos 

debates internacionais, sequer se conta com a participação dos entes diretamente envolvidos 

como sujeitos ativos, mas apenas como objetos das discussões acerca de seus futuros. É, pois, 

digno de interesse o pioneirismo da política externa de Amorim na negociação de um problema 

deste cunho. 

A seguir, começar-se-á a abordagem pela análise da maneira como o Brasil tomou 

parte nestas conversa; para, em seguida, passar-se a tratar sobre os motivos que levaram o país 

à tal opção. A ação integra um período de expectativas ruins, frente às acusações de órgãos de 

inteligência ocidentais de posse de armas nucelares pelo Irã; a uma tentativa de acordo realizada 

logo anteriormente por outrospaíses; e à aplicação da alternativa mais popula à época que eram 

as sanções econômicas. 
 
 
 
 
 

7 

buenofonseca
Selecionar



 
 
 

Incialmente, cabe colocar que a existência de um acordo que implicasse a abstenção 

da comunidade internacional de praticar atos de retaliação ao Estado Iraniano vai plenamente 

de encontro àquilo que sempre exerceu e pregou a política externa brasileira. Figurando no 

artigo 4º da Constituição Federal e estando verdadeiramente presente na realidade do Itamaraty, 

a solução pacífica de conflitos, o respeito à soberania das nações e a recusa à ingerência externa 

foram as bases sobre as quais se fundaram o Ministro Celso Amorim e sua equipe (BRASIL, 

1988) e (VIDAL, 2013). 

O ingresso do Brasil na empreitada foi produto da tentativa de acordo realizada logo 

anteriormente pelo grupo conhecido como P5+1 em 2009. Desde a assunção de Obama à Casa 

Branca, os Estados Unidos vinham se empenhando de maneira especial para solucionar 

pacificamente a questão, de modo que, pela primeira vez, não exigiu de antemão do Irã a 

completa e imediata paralização de seu programa nuclear antes do início de qualquer 

conversação (LEÃES; SILVA, 2014) e (VIDAL, 2013). 

A suposta boa vontade por parte do presidente estadunidense não impediu que a 

negociação entre as seis potências em conjunto com a AIEA sucedesse na firma do acordo. 

Várias são levantadas como causas da falta de empatia entre as partes da negociação, sendo, 

uma delas, o fato de que esteve sempre explícito que, em caso de rompimento das negociações, 

novas sanções seriam levantadas (LEÃES; SILVA, 2014). Ademais, impossível que se afaste a 

relação já eminentemente conturbada do integrante do chamado “Eixo do Mal” e as nações 

ocidentais depois da queda do Xá Reza Pahlevi e da Revolução Islâmica do Aiatolá Khomenei 

(MACEDO, 2014). 

Destarte o insucesso, nenhuma das partes envolvidas estava disposta a se utilizar dos 

meios militares para o alcance dos fins almejados, tendo sido este um fator decisivo para a 

possibilidade de acionamento da diplomacia brasileira (MACEDO, 2014). A questão 

simplesmente haveria de ser resolvida sem armas, se não pelos meio diplomáticos propriamente 

ditos, por sanções econômicas e embargos. 

A realização, pois, de uma tentativa para a abordagem dos impasses entre o Irã e os 

países ocidentais, que se deu em um contexto de pós fracasso da negociação pacífica ocorridas 

no ano anterior representou uma boa oportunidade para o Brasil de apresentar uma contribuição 

interessantíssima e inédita para o Sistema Internacional. Falar sobre como o Brasil é grande e 

como é importante que esteja envolvido nisto. 

Foram à Teerã, pela delegação brasileira, o então Ministro das Relações Exteriores, 

Celso Amorim, e mais dois diplomatas, Leonardo Gorgulho e Maurício Lyrio. O primeiro era 

o negociador-chefe, os segundo e terceiro, técnicos. Leonardo era encarregado dos assuntos de 

ONU e de Oriente Médio e o Lyrio, escalado manifestamente de improviso, diminuiu a 

diferença numérica entre turcos e brasileiros, já que pelo lado turco, havia pelo menos cinco 

técnicos e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ahmet Davutoglu, como negociador chefe. 

(MACEDO, 2014). 

O clima era, surpreendentemente, de otimismo mútuo quando do começo das tratativas 

trilaterais entre Brasil Turquia e Irã. Tal fato se entende por questões bastante pontuais e 

compreensíveis, já que tanto os turcos, como os brasileiros, além de chegarem desarmados e 

dispostos a, de fato, conversar, possuíam maior legitimidade perante os olhos iranianos para 

tratarem sobre o sensível assunto que envolvia uma desconfiança acerca da existência de 

armamentos nucleares, pela simples razão de não os possuírem (AMORIM , 2010a). Os dois 

Estados almejavam a solução mais equilibradamente adequada, sem a privação da república 

islâmica de seu direito ao desenvolvimento nuclear. A postura era em razão tanto da 
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observância ao direito internacional11 como, ainda, por respeito aos seus próprios interesses de 

também trabalhar com tecnologia desta espécie. 

É controverso e, até, incoerente a exigência em forma de solicitação proposta pelos 

Estados Unidos e por seus aliados sobre a proibição de nuclearização, uma vez que detêm a 

bomba atômica eles mesmos. O ar de hipocrisia prejudica a negociação, tornando menos sincera 

a intenção dos tratantes. 

Ademais, ao não presumirem, de antemão, a intenção belicista o Irã, transmitiam uma 

simpatia muitíssimo maior aos negociadores do outro lado. Aliás, bem pelo contrário: já que 

nada estava provado e sequer havia indícios contundentes acerca da suposição, Brasil e Turquia 

acreditavam que não havia qualquer má intenção no enriquecimento e respeitavam 

profundamente o direito deste país à possuir o metal para fins científicos, pacíficos e 

energéticos. 

Vale colocar que o envolvimento brasileiro se deu a partir de um pedido estadunidense, 
o que contribuiu para a efetivação de uma política externa de protagonismo buscada pelo então 

presidente Lula (MACEDO, 2014). Não foi, pois, sem o expresso apoio daqueles que os 

antecederam na empreitada que Brasil e Turquia se dirigiram à Casa Vermelha12 para iniciarem 

a reunião que duraria mais de dezesseis horas no dia 16 de maio de 2010 (AMORIM,2010a; 

MACEDO, 2014). 

Maria Clara Macedo faz uma interessante exposição de motivos a este respeito 

fundando-se na teoria realista. Colocar que ambos Brasil e Turquia buscavam prestígio 

internacional ao liquidar uma situação que as Nações Unidas não estavam sendo capazes de 

resolver. Ainda, faz uma comparação entre os trabalhos realizados em 2009 e 2010, mostrando 

que, para o Irã, a sua sobrevivência estaria melhor garantida se negociando com a dupla 

emergente e não com o P5+1 e que a decisão fora tomada de maneira calculada (MACEDO, 

2014). 

Colocado isto, agora merece atenção a contestação do questionamento relativo às 

razões que impulsionaram o Brasil a buscar a Declaração de Teerã, tendo sido o convite da 

Casa Branca aceito prontamente pelos dois países (MACEDO, 2014). Pela ótica dos Estados 

Unidos, a escolha da dupla se deu tanto em razão das boas relações entre os países do continente 

americano –em especial, dos seus chefes de Estado-, quanto para com seu aliado no Oriente 

Médio. Ao fazer uma nova tentativa sem a participação de entes hostis ao Irã, mas, pelo 

contrário, que emanassem uma boa dose de confiança e simpatia, as chances de sucesso seriam 

maiores- ainda que se acreditasse que, mesmo assim, que fracassar-se-ia. 

Retornando à questão brasileira, contudo, por que, afinal, o Itamaraty acreditou que 

era interessante para o país participar da resolução de um conflito que não estava na sua área 

de influência, nem exercia, sobre seus nacionais, suas empresas ou seu Estado, qualquer 

influência direta? Enquanto a intenção da Turquia, ainda que analisada da maneira mais 

simplista possível, pode ser mais facilmente compreendida, já que ela está no Oriente Médio, 

o objetivo brasileiro é mais sutil. 
Sobre o intuito de Ancara, deve-se, primeiramente, levar em conta os estabelecimentos 

de política externa que foi alterada com a ascensão do Partido da Justiça e do Desenvolvimento 

(AKP) em 200213, a partir da implantação da Teoria da Profundidade Estratégica do acadêmico 
Davutoglu que acabou por ser, depois, empossado como Ministro das Relações Exteriores. Esta, 
 
 

11 Já que o Irã é signatário do TNP e a utilização para fins pacíficos é permitida nele de maneira expressa. 
12 Palácio em Teerã. 
13 Com o fim da II Guerra Mundial, a Turquia sentiu-se ameaçada pela extinta União Soviética no que 

tange à utilização de seu território para o estabelecimento de bases militares e o consequente cerceamento de sua 

soberania. Optou, então, por praticar uma política externa de pouca autonomia, com interesses ligados aos 

estadunidenses, e pouco conflito com os vizinhos. Tal postura explica, dentre outras ações, o ingresso na OTAN 

em 1952 (LEÃES, SILVA, 2014). 
9 



 
 
 

que via a Turquia não como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, mas como uma potência 

regional com capacidade de resolução de conflitos. Para tanto, não poderia existir problemas 

com os vizinhos (LEÃES; SILVA, 2014). Sobre o AKP, tratam ainda Leães e Silva: 
 
 

De acordo com suas lideranças, a Turquia não era um país europeu ocidentalizado 

que estava circundado por Estados islâmicos beligerantes. Embora não apregoasse 

uma reversão nos atributos seculares da República, o AKP não escondeu seu 

caráter muçulmano, argumentando que a religião comum aproximava os turcos 

de seus vizinhos (LEÃES; SILVA, 2014, p.5). 
 
 

É nítida e manifesta, ainda, que, destarte a inflexão na política externa em direção a 

uma conduta autonomista, a Turquia ainda é um país com excelentes relações com o Ocidente 

e, em especial, com os Estados Unidos. Enquanto a sua participação na OTAN já é uma 

realidade desde a década de 1950, o seu ingresso na União Europeia, que também é uma vontade 

sua, ainda se vê travado, de modo que a comprovação de sua capacidade diplomática a partir 

da resolução de um conflito que não foi sucedido nem mesmo pelos líderes do bloco é, sem 

dúvida, uma boa expressão de sua capacidade política (MACEDO, 2014). 

Ademias, além de se mostrar como uma boa opção para o Ocidente como promotora 

da estabilidade no Oriente Médio, sem dúvida, este objetivo também é muito caro para a 

Turquia e seria injusto rotular a empreitada como sendo meramente uma tentativa de agradar a 

União Europeia ou o Conselho de Segurança. 

Já com relação ao Brasil, podem ser encontrados pontos interessantíssimos a este 

respeito na fala do então Ministro das Relações Exteriores e negociador chefe da delegação 

brasileira, Celso Amorim, quando se dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas poucos 

meses após a negociação do acordo. É sustentado por ele a posição de solidariedade apresentada 

pelo país no contexto internacional, bem como de proeminência da diplomacia brasileira na 

busca pela eliminação total de armas nucleares (AMORIM, 2010b). 

Um outro aspecto curioso consiste em sua colocação de que o Brasil “tem procurado 

corresponder ao que se espera de um membro do Conselho de Segurança, mesmo não-

permanente, que é contribuir para a paz” (AMORIM, 2010b). Não se vê, pois, como forçada a 

conclusão de que um dos objetivos envolvidos por parte do Itamaraty, ainda que em caráter 

secundário, foi de continuar agregando pontos à campanha brasileira por um assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU (MACEDO 2014), ainda que se diga que esta 

não é, definitivamente, a motivação principal e simplista da causa. 

É, sem dúvida, de interesse do Estado Brasileiro que iniciativas como à conduzida em 

Teerã sejam repetidas, seja por sua própria nação, seja por outros emergentes. Muito importante 

que se continue a quebrar o monopólio que sempre foi apresentado pelos mesmos atores 

tradicionais no tratamento de problemas ligados a questões de paz e segurança, já que, como se 

não fosse suficiente a grande influência que exercem em vários setores do Sistema 

Internacional, estes podem se valer de interesses egoísticos e eminentemente individuais nas 

propostas de solução (ROCHA; PEREIRA, 2014). 

É, pois, bastante perigoso que a manutenção de um mesmo núcleo de poder decisório 

atuando nas diversas frentes, a saber que as decisões que deveriam ser analisadas em 

observância ao contexto geral internacional podem ser desvirtuadas por e para ambições 

específicas em desfavor de outras importantes parcelas de entes direta ou indiretamente 

envolvidos na questão. 

Vale comentar, ainda, segundo lembram Ricardo Leães e André Reis, que há interesse 

de ambos em investimentos no setor de petróleo iraniano (LEÃES; SILVA, 2014). 

Após, então, os meses de visitas ao Irã e as dezesseis horas de negociação na Casa 

Vermelha, chegou-se ao texto final da declaração. Referindo-se aos seus termos de maneira 

mais específica, o documento é enxuto, de caráter pontual e operacional. É uma manifestação 
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de concordância entre as três partes que, tendo por objetivo a apresentação de uma alternativa 

às tradicionais sanções econômicas –bilaterais, propostas pelos Estados Unidos e pela União 

Europeia, e multilaterais, propostas pelo Conselho de Segurança-, enumerava dez pontos a 

partir dos quais as medidas seriam implementadas (PEREIRA; ROCHA, 2014). 

Essencial para o sucesso das conversas, como já comentado, foi o reconhecimento pelo 

Brasil e pela Turquia do direito, previsto no TNP, dos países desenvolverem-se nuclearmente 

para fins pacíficos e tecnológicos. Este ponto foi expresso no primeiro ponto da declaração, que 

lê-se, de acordo com reportagem veiculada pelo portal e notícias G1 à época: 
 
 

1. Reafirmamos nosso compromisso com o Tratado de Não-Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP) e, de acordo com os artigos relevantes do TNP, recordamos o direito 

de todos os Estados-Parte, inclusive a República Islâmica do Irã, de desenvolver 

pesquisa, produção e uso de energia nuclear (assim como o ciclo do combustível 

nuclear, inclusive atividades de enriquecimento) para fins pacíficos, sem 

discriminação (Declaração de Teerã em G1, 2010). 
 
 

É notável, ao longo do texto, a cordialidade que foi a base das conversas. Podem ser 
encontradas expressões como “atmosfera positiva, construtiva e não-confrontacional”. Fazendo 

referência aos membros permanentes do Conselho de Segurança, a partir de menções ao P5+114 

e ao Grupo de Viena, vê-se que, de modo algum, a intenção dos negociadores era de isolamento 
das novas conquistas das tentativas daqueles que os precederam- até porque os termos da 

Declaração de Teerã eram factualmente os mesmos da negociação do ano anterior. 

O cerne do texto está no ponto de números 5 e 6, onde consta a obrigação do Irã de 

depositar mil e duzentos quilos de urânio levemente enriquecido (LEU) na Turquia e de receber 

de volta, em até um ano, cento e vinte quilos de combustível para o Reator Nuclear de Pesquisas 

de Teerã. Vale, por fim, mencionar o ponto 7, no qual era estabelecido que o Grupo de Viena 

deveria concordar com os termos ali acordados, de modo a arranjarem os detalhes (G1, 2010). 
A concordância, entretanto, não aconteceu, ao contrário da promulgação de novas 

sanções econômicas no âmbito do Conselho de Segurança15. É objeto, pois, da seção seguinte, 
a negativa das potências econômicas ocidentais para com o que foi estabelecido em Teerã no 
ano de 2010. 
 
 

SABOTAGEM AOS AVANÇOS DA MEDIAÇÃO TURCO-BRASILEIRA 
 
 

A atuação do Brasil e da Turquia nas questões concernentes à Declaração de Teerã 

(2010) levantou posições ambíguas entre os atores envolvidos direta ou indiretamente no caso, 

conforme visto nas seções anteriores. A questão que será aqui ressaltada é o fato de existir um 

notável desinteresse por parte do P5+1 em aderir os resultados da iniciativa turco-brasileira no 

contencioso com o Irã, o que resultou na assinatura do documento em 2010. 

Ao se ter em vista que o Brasil e a Turquia, por meio de um relacionamento não-

pautado pela força e coerção, mas sim, pela compreensão e diálogo, lograram resultados 

positivos jamais alcançados pelos países do P5+1, uma sabotagem diplomática pôde ser 

observada em relação aos avanços do entendimento da nuclearização iraniana. Sendo tanto o 

Brasil quanto a Turquia países emergentes e menos poderosos no Sistema Internacional, os 

países que compõem os maiores pesos na balança de poder (P5+1) viam o sucesso dos dois 

como um sinal de fraqueza de seu grupo (SILVA; LEÃES, 2014). Apesar do inicial apoio 

estadunidense à mediação turco-brasileira sob o cumprimento de certos requisitos (AMORIM, 
 
 

14 Cuja expressão escrita na Declaração é apenas 5+1, por questões de tradução. 
15 Esta foi a primeira vez na história que o Brasil votou contra uma resolução que foi aprovada pela 

organização (AMORIM, 2010b). 
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2011) – a Turquia representava um aliado estratégico aos Estados Unidos devido à participação 

na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e à sua posição geográfica, enquanto o 

Brasil possuía um bom histórico diplomático e relações amigáveis com a potência –, dois 

fatores são importantes para entender a posterior sabotagem à Declaração de Teerã: o primeiro 

é que os Estados Unidos não previam o sucesso e o alinhamento de ideias que surtiriam o acordo 

tripartite Brasil-Turquia-Irã (SILVA, LEÃES, 2014); o segundo ponto é que a política externa 

estadunidense possui múltiplos atores internos, logo, enquanto o presidente Barack Obama se 

mostrava favorável à participação turco-brasileira, a Secretária de Estado Hillary Clinton reagia 

negativamente ao acordo com o Irã, verbalizando que o esforço “tornava o mundo mais 

perigoso” (CLINTON apud VIDAL, 2013). 

O documento de entendimento entre os três, apesar do otimismo mostrado por parte 

da AIEA, sofreu severas críticas por parte da mídia e, pelo menos no caso do Brasil, por parte 

do seu próprio corpo diplomático- que atribuía às atitudes do presidente Lula e do chanceler 

Amorim cunhagens como “anti-sionistas”, “megalomaníacas” e “antiamericanas” (VIDAL, 

2013). Mesmo com a coerência existente entre as diretrizes da política externa brasileira e às 

atitudes tomadas em relação à Declaração de Teerã, além do pleno atendimento aos requisitos 

propostos pelos Estados Unidos no acordo (AMORIM, 2011), as sanções ao Irã permaneceram 

como mecanismo de impor a restrição ao programa nuclear exercido por ele – sendo estas 

retaliações contrárias ao artigo 4º do TNP. 
 
 

1. Nenhuma disposição deste Tratado será interpretada como afetando o 

direito inalienável de todas as Partes do Tratado de desenvolverem a pesquisa, a 

produção e a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, sem discriminação [...] 
2. Todas as partes deste Tratado comprometem-se a facilitar o mais amplo 

intercâmbio possível de equipamento, materiais e informação científica e tecnológica 

sobre a utilização pacífica da energia nuclear e dele tem o direito de participar. As 

partes do Tratado em condições de o fazerem deverão também cooperar -

isoladamente ou juntamente com outros Estados ou Organizações Internacionais -

com vistas a contribuir para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia 

nuclear para fins pacíficos, especialmente nos territórios dos Estados não -

nuclearmente armados, Partes do Tratado, com a devida consideração pelas 

necessidades das regiões do mundo em desenvolvimento. 
 
 

A rapidez com a qual a Declaração de Teerã foi rejeitada, além de seu conteúdo neutro 

e parecido com o proposto pelo Grupo de Viena (Estados Unidos, Rússia e França) em 2009, é 

o que suscita dúvidas em relação às intenções do P5+1 – e de outros atores envolvidos, como 

Israel, por exemplo – em assegurar o desenvolvimento de tecnologia para fins pacíficos no Irã, 

questão protegida por tratado (MACEDO, 2014). Ficou clara a intenção de não tentar se chegar 

a nenhum acordo e a manter o Irã, país que o Ocidente insiste em colocar no “Eixo do mal”, 

sob a imposição de sanções e restrição do uso de energia nuclear para seu desenvolvimento, 

visando, assim, justamente ao fator contrário: causar empecilhos ao crescimento do país devido 

à sua localização fundamental e aos seus preceitos desalinhados aos das potências ocidentais. 

Segundo Emmanuel Todd (2003), uma neutralização do Irã, por parte dos Estados Unidos, faz 

parte de uma estratégia-chave deste país a fim de tentar perpetuar uma hegemonia global. 

Apesar de ser um dos países mais empenhados na normalização democrática, o Irã é um dos 

alvos centrais do micromilitarismo teatral17 estadunidense (TODD, 2003) no contorno do 

Médio Oriente. 
 
 
 
 

17 O micromilitarismo teatral é uma expressão cunhada por Emmanuel Todd (2003) para explicar as 

atitudes agressivas dos Estados Unidos no Oriente Médio, travando conflitos com rogue states para tentar causar 

no mundo um medo perpetuo e uma sensação de dependência em relação à “potência protetora”. 
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Tendo em vista o conteúdo até então explanado, pode ser feita a síntese de duas 
questões principais que tangem o caso da Declaração de Teerã e a sabotagem que se fez do 
resultado positivo que a mesma poderia ter exercido Sistema Internacional: o poder - fator 
fundamental das relações internacionais – exercido pelas potências seria colocado em cheque 
ao se vislumbrar o insucesso das mesmas em realizar um acordo com o Irã, enquanto dois países 

emergentes e sem experiência na mediação de conflitos que tangem a high politics18 logravam 

sucesso no mesmo intento (MACEDO, 2014). Em conjunto ao fato supracitado, vetar o direito 
do Irã de manter um programa nuclear para seu desenvolvimento tecnológico e energético é um 

interesse notável do P5+1, que, além disto, manteve duras sanções19 ao país. 
Mesmo com o sucesso diplomático brasileiro em relação à mediação do 

desenvolvimento nuclear iraniano, diversas críticas passam a ser dirigidas ao Brasil– de que o 

mesmo estaria fazendo uso indevido da situação para se projetar externamente, tendo em vista 
a distância geográfica e cultural que este possui com o Irã (MACEDO, 2014). 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O estabelecimento das diretrizes a serem tomadas pela política externa de um país é, 

antes de mais nada, fruto da realização de um juízo de valor. Com o Brasil, a verdade não é 

diferente: ao mesmo tempo que fez a decisão de participar ativamente dos assuntos que 

envolvessem seus vizinhos de continente para figurar como um líder regional, escolheu, 

também, adentrar espaços aonde antes, muito embora fosse grande, não transitava. 

Como já disse o atual Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira (2015), as ações 

brasileiras são eminentemente voltada aos assuntos de interesse do país. Não se fala em 

atrelamento da nossa política externa a vontades estranhas à nação, mas apenas ao que se 

acredita melhor atender às necessidades do cidadão brasileiro em última instância. 

A participação nas negociações aqui tratadas é uma boa demonstração das ambições 

do Brasil a nível global. Muito mais do que pautar suas ações baseando-se em um pseudo-

objetivo de se apresentar como um bom moço aos olhos das grandes potências econômicas para 

pleitear um assento permanente no Conselho de Segurança, o Brasil vem agindo em 

cumprimento às obrigações que acredita já possuir em razão de seu assento temporário 

(AMORIM, 2010a). 

É essencial que se atente muito cautelosamente a esta diferença, porque ela é 

exatamente o símbolo da inovadora não-dependência do Sistema Internacional daqueles que 

outrora foram os únicos grandes atores capazes de exercer qualquer tipo de influência sobre 

assuntos de caráter interestatal e que acabavam por se valer de um invasivo poder de polícia 

que concediam a si próprios. A ordem mundial se vê mudada, os países já não possuem as 

mesmas proporções de capacidades existentes ao final da Segunda Guerra Mundial e a entrada 

de novas vozes em debates de high politics deve ser aceita como uma realidade por aqueles que 

integram o time de solucionadores dos impasses do mundo há mais tempo. 

É neste contexto que se vê julga inadequada a postura dos países integrantes do grupo 

P5+1 ao descartarem os avanços alcançados por novatos numa matéria que eles próprios não 

foram bem sucedidos. A Declaração de Teerã viu-se completamente afastada dos debates 
 
 

18 Temas que abordam a segurança internacional. 
19 Foram feitas no total, até então, quatro resoluções por parte do conselho de segurança que definem as 

sanções ao Irã. A última das quatro (resolução 1929, de 9 de junho de 2010) impõe novas limitações aos 

investimentos iranianos no exterior e proíbe a venda ao Irã de oito novos tipos de armamento pesado (tanques, aviões de 

combate e helicópteros). Amplia também a lista de personalidades e entidades iranianas sancionadas. Um fator importante 

para compreender a má-fé do P5+1 em relação à Declaração de Teerã é a proximidade entre a promulgação desta (17 de 

maio de 2010) e a data da resolução 1929, sancionada menos de um mês depois. 
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relativos à questão nuclear iraniana (ROCHA; PEREIRA,2014), como se as grandes não 

houvessem conseguido encontrar argumentos disponíveis o suficiente para refutá-las 

propriamente. Assim sendo, a negativa em utilizar o plano lá proposto e a posterior conduta de 

ignorância para com o documento pareceu ser a forma mais simples de agir. 

Seja por interesse em opor sanções econômicas ao Irã a qualquer curso, seja por medo 

do crescimento das potências regionais em questão ou seja por mera insensibilidade- o que, 

verdadeiramente, não se acredita ter sido o caso-, é certo que o seis Estados provaram ter as 

suas palavras e os seus planos uma gigantesca deficiência de credibilidade. 

O desempenho do Brasil, bem como da Turquia, ao ir de encontro aos princípios mais 

básicos do direito internacional, da cordialidade e da polidez, mostraram-se, muito mais do que 

meramente adequados, simplesmente eficazes. Ao assinarem, junto ao mesmíssimo país, um 

acordo com os termos absolutamente semelhantes, vê-se que a postura e a natureza de seus 

Estados fez diferença tão sensível a ponto de se tornar definitiva para que o final esperado fosse, 

finalmente, atingido. 

Por fim, tem-se que, muito embora seu potencial fosse notável, é bastante complicada 

a avaliação prática da aplicação da Declaração de Teerã, já que esta, conforme foi largamente 

debatido ao longo destas seções, jamais entrou em vigor. 
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