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Segue sem resolução o conflito no Cáucaso 

Por Felipe dos Santos Oliveira 

 

No âmbito do conflito de Nagorno-Karabakh, as forças armadas azeris têm avançado 

mais profundamente no território anteriormente controlado pelos armênios, agora em direção 

ao sul da região contestada, entre a Armênia e o Irã, capturando assentamentos nas 

províncias de Fuzuli, Jabrayil, Khojavand e Zengilan. Tudo isso durante um cessar-fogo 

formal sob mediação russa, que não se mostrou eficaz. 

Os avanços no campo de batalha estão conduzindo o conflito com muito mais força 

do que qualquer acordo firmado durante as negociações. A vitória azeri nas batalhas deu 

confiança para o Azerbaijão almejar outros territórios, como o distrito de Gubadli, que pode 

ser o próximo alvo do país, e Lachin, o corredor estratégico crucial que conecta a Armênia a 

Nagorno-Karabakh. 

As negociações para a trégua vêm sendo constantemente desfeitas ao longo dos 

conflitos. No dia 7 de outubro, Aliyev havia cedido e concordado com a mediação russa nas 

tratativas e no dia 10 de outubro – durante as negociações em Moscou – Rússia, Armênia e 

Azerbaijão concordaram com um cessar-fogo após dez horas de conversações. A trégua 

previa quatro dispositivos, sendo estes a troca de corpos e prisioneiros, a participação do 

Grupo de Minsk nas negociações, a intangibilidade do formato das negociações e a adição 

posterior de parâmetros específicos para o cessar-fogo, o que de fato não se concretizou. 

Anteriormente, a Geórgia havia feito uma tentativa de mediar o conflito, mas ela não foi bem 

aceita entre as partes. 

Nos EUA, o presidente Donald Trump vem sendo atacado pelo seu adversário nas 

eleições, o candidato democrata Joe Biden, em decorrência da falta de engajamento no 

conflito. O ex-vice-presidente emitiu uma declaração relativamente detalhada sobre o conflito 

e afirmou que o governo Trump deve dizer ao Azerbaijão que não tolerará seus esforços para 

impor uma solução militar para este conflito, além de deixar claro para a Armênia que as 

regiões ao redor de Nagorno-Karabakh não podem ser ocupadas indefinidamente e que 

negociações confiáveis para uma resolução duradoura do conflito devem começar 

imediatamente após a conclusão de um cessar-fogo. 

Mike Pompeo, Secretário de Estado dos EUA, se encontrou no dia 23 de outubro com 

os chanceleres de Armênia e Azerbaijão, em reuniões separadas, para tratar de negociações 

para o conflito. O diálogo, contudo, não apresentou avanços. A retórica do chanceler azeri é 

que a Armênia deveria se retirar do enclave de Nagorno-Karabakh, deixar de se esquivar de 

acordos e optar pela paz duradoura. O avanço das tropas azeris, por ora, deve continuar pelo 

território e, ao passo em que ganham mais terreno, demonstram menor interesse de Baku 

em seguir com as negociações. 
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