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D
a complexa situa-
ção criada pelo ata-
que colombiano ao
acampamento da
narcoguerrilha das

Farc (Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia) no
Equador há três certezas e
muitas dúvidas quanto ao pos-
sível desenrolar dos aconteci-
mentos.

Em primeiro lugar, é ponto
pacífico que a Colômbia, ao
atacar território do Equador
sem prévio acordo de seu go-
verno, violou a soberania na-
cional desse país.

Ora, a defesa do território é
prioridade máxima de qual-
quer Estado, o que explica a
reação equatoriana e a conde-
nação do ataque pelos demais
governos sul-americanos.

Condenação motivada pelo
respeito ao direito internacio-
nal, mas também por postura
defensiva, para evitar que tal
precedente justifique ações si-
milares no futuro por outros
países.

E também certo que a Reso-
lução 1.373 do Conselho de Se-
gurança da ONU permite ações
contra aqueles que dão guarida
ou financiam o terrorismo,
acusação esta que a Colômbia
faz ao Equador, a partir de do-
cumentos que estariam em um
computador apreendido no
acampamento destruído no
ataque.

Contudo, se vários países
classificam as Farc de terroris-
tas, outros, inclusive o Brasil,
rejeitam tal classificação.

Impunidade
A segunda certeza é a de que

as Farc não foram incomoda-
das pelas autoridades do Equa-
dor ao usarem seu território
como refúgio. Essa impunidade
pode resultar quer da impotên-
cia do governo do presidente
Rafael Corrêa para reprimir os
narcoguerrilheiros, quer de
eventual cumplicidade com os
mesmos.

Se a explicação for a impo-
tência, então as autoridades de
Quito estavam cientes da viola-
ção de sua soberania nacional
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pelas Farc. Não protestaram
nem solicitaram ajuda interna-
cional. Protestam, porém, ago-
ra, quando o governo colom-
biano age contra essa organiza-
ção no lado equatoriano da
fronteira. A hipótese da cum-
plicidade é mais grave, pois
constituiria ato de hostilidade
do Equador contra a Colômbia.

AiradeChávez
A terceira certeza é a de que o

presidente venezuelano Hugo
Chávez não era parte direta dos
acontecimentos, mas reagiu de
forma irada. A reação talvez se
deva a perda de controle emo-
cional ou, então, ao interesse de
acirrar as tensões na região.

Há várias manifestações pú-
blicas de Chávez de simpatia
para com as Farc, como a de de-
fender que tenham o status de
exército combatente. Envolver
a Venezuela nessa questão des-
viaria a opinião pública de seu
país dos crescentes problemas
internos, como o desabasteci-
mento de produtos básicos nos
supermercados.

A operação contra as Farc no
Equador demonstra que o pre-
sidente colombiano, Álvaro
Uribe, não recuará da opção de
vencê-las militarmente, já que
no passado elas não demons-
traram interesse sincero em
negociar a paz.

A ação militar colombiana
tem sido razoavelmente bem-
sucedida, a ponto de as Farc,
em busca de segurança, recua-
rem em direção às fronteiras do
Equador e da Venezuela.

Esse sucesso —e, agora, o da
eliminação de Raul Reyes, nú-
mero dois dessa organização—
fortalece Uribe no plano inter-
no e dá a seu aliado norte-ame-
ricano a satisfação do sucesso.

Uma guerra entre esses três
países andinos é improvável,
mas não impossível.

Os riscos vêm de três fontes:
o temperamento instável do
presidente Chávez; de soldados
tensos que podem iniciar uma
troca de tiros acidental; ou, ain-
da, de membros das Farc que,
de maneira provocativa, po-
dem simular uma agressão do
Exército colombiano e atacar
algum povoado venezuelano ou
equatoriano.

A exceção dessas ressalvas, a
quem interessaria a guerra?

O Equador é inferior militar-
mente à Colômbia; o presiden-
te Uribe não fez o jogo de acir-
ramento de tensões de Chávez
e, diante da mobilização de tro-
pas venezuelanas na fronteira,
respondeu que não faria o mes-
mo. Finalmente, os militares
venezuelanos apoiariam uma
aventura militar de Chávez
contra a Colômbia?

Dificilmente.
As grandes potências ociden-

tais, por sua vez, tudo fariam
para evitar uma guerra, consi-
derando-se a importância do
petróleo venezuelano, sobretu-
do neste momento, em que o
preço do produto dispara no
mercado internacional.

Fronteiriço com Colômbia e
Venezuela e com interesses
geopolíticos na América do Sul,
o Brasil não pode ser especta-
dor em crises na região.

Fronteira amazônica
No plano militar, os aconte-

cimentos demonstram o acerto
da decisão das Forças Armadas
brasileiras, particularmente do
Exército, de aumentar os efeti-
vos na Amazônia.

Indicam ainda a necessidade
de dispor de meios para garan-
tir que eventual conflito não
transborde para nosso territó-
rio ou que as Farc nele venham
a se refugiar.

A modernização dos meios
de defesa do Brasil custará ca-
ro, mas é um gasto que deve ser
encarado como investimento.

No plano diplomático, o Ita-
maraty terá que exercer sua
histórica habilidade nas rela-
ções com as nações vizinhas.

Um conflito armado entre
esses países andinos inviabili-
zaria por muito tempo o proje-
to estratégico brasileiro de in-
tegração sul-americana. Cabe
ao Brasil utilizar seu peso eco-
nômico e diplomático para evi-
tar o acirramento das tensões,
mantendo a eqüidistância das
posições em confronto para ser
um interlocutor confiável para
as partes.
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A s tensões entre os
presidentes da Co-
lômbia, Álvaro Uri-

be, da Venezuela, Hugo
Chávez, e do Equador, Ra-
fael Corrêa, têm origem na
oposição política entre o
primeiro e os outros dois,
mas se acentuaram em no-
vembro de 2007, quando
Uribe excluiu Chávez de
negociação para libertar re-
féns das Farc, por quebra de
hierarquia. Chávez nego-
ciou por conta própria com
os guerrilheiros, que, em
dezembro, libertaram dois
reféns. Na mesma semana,
contudo, seqüestraram ou-
tros seis.

A situação se agravou
quando a Colômbia matou
pelo menos 17 membros
das Farc —incluindo o n° 2,
Raul Reyes—, em território
equatoriano. Corrêa rom-
peu relações e enviou tro-
pas à fronteira. Hugo Chá-
vez o apoiou, expulsando o
embaixador colombiano e
anunciando o envio de mais
tropas para o seu lado da
fronteira.

Uribe acusa ambos de
apoiar as Farc, afirmando
ter informações —que esta-
riam em um computador
encontrado no local do ata-
que e que seria de Raul Re-
yes— sobre um acordo de
cooperação do grupo com
Corrêa, além de um finan-
ciamento de US$ 300 mi-
lhões [R$ 503 milhões] por
parte da Venezuela.
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