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Brasil-EUA:
a era da maturidade
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pode abrir uma nova era nas relações de quase
200 anos com o Brasil. No século XX, as relações

entre os dois países foram muito próximas, porém sem
envolvimento econômico mais efetivo.

A aliança esteve marcada muito
mais no campo político, como du-
rante a Segunda Guerra Mundial,
quando foram cedidas bases para
os Estados Unidos no Nordeste, no
esforço bélico contra o Eixo, além
da criação da Força Expedicionária
Brasileira. Naqueles anos, a relação
com os EUA era boa. Basta recordar
as visitas de Franklin Roosevelt ao
Brasil. Na república populista ou
na ditadura militar, essas relações
permaneceram boas. Com um ou
outro problema, corno no momen-
to do acordo nuclear do Brasil com
a Alemanha Ocidental. Mas não
foi estabelecida uma parceria no
campo econômico, tanto devido
à ausência de propostas por parte
do Brasil, como também pelo papel
de superpotência encarnado pelos
Estados Unidos - a União Soviética
só foi páreo no campo militar.

A situação atual é radicalmente
distinta. O fabuloso crescimento da
China, a consolidação da União Eu-
ropéia, a importância cada vez maior
dos países emergentes criam obstácu-
los à hegemonia econômica ameri-
cana. O Brasil, apesar dos percalços,
tem uma economia diversificada e em
alguns setores até mais eficiente que
a americana.

As relações dos EUA com o Brasil
podem, finalmente, ser fundadas em
bases sólidas, inaugurando uma par-
ceria entre países que têm interesses
comuns, embora nem sempre coinci-
dentes. Contudo, terá de ser deixado
de lado o complexo de inferioridade

ERA DÁ AMIZADE Getúlio e Roosevelt em Natal,
base americana na Segunda Guerra Mundial

tupiniquim: o Brasil se sentindo sem-
pre em posição inferior, subjugado,
não conseguindo tratar com os Es-
tados Unidos de igual para igual. O
complexo se manifesta também em
atitudes infantis, bravatas, tão carac-
terísticas da América Latina. Com o
amadurecimento das relações, até os
protestos dos opositores ao governo
americano terão de ser mais originais
- o que será um alívio para os franqueados
da rede McDonalds.
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