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Futebol, carnaval e telenovelas são paixões do povo brasileiro que emergem da consciência do 
povo russo quando se refere ao Brasil. As escassas informações entre os dois países, 
entretanto, não impedem que os russos expressem sentimentos positivos em relação aos 
brasileiros. 
 
Dizem que, muitas vezes, os extremos se atraem. Qualquer pesquisa imparcial que estude as 
relações entre Rússia e Brasil tão distantes geograficamente revelará semelhanças entre os 
dois países. Isso, além dos pontos comuns de caráter, que se expressam na sociabilidade, no 
espírito aberto, na cordialidade e no bom humor. 
 
Ursos e vodca 
 
Contudo, os analistas detectam na comunidade russa de negócios velhos estereótipos, como, 
por exemplo, uma dependência extrema do Brasil em relação aos Estados Unidos e de sua 
eterna pertinência ao Terceiro Mundo. Por outro lado, a Rússia também "oferece" aos 
brasileiros um conjunto de estereótipos, como sendo um país gelado durante todo o ano, que 
tem como principal produto a vodka e suas principais cidades habitadas por grandes ursos... 
 
A necessidade da rejeição desses clichês é ditada pela urgência dos problemas colocados 
diante da Rússia e do Brasil neste novo milênio. Estes obstáculos se agrupam em torno da 
idéia da segurança, em sua mais ampla acepção. As relações dos dois países envolvem a 
segurança espaço-territorial, econômica, energética e de alimentos. 
 
Rússia e Brasil não são simplesmente ricos em recursos naturais, mas auto-suficientes em 
recursos do ponto de vista das necessidades atuais e futuras da humanidade. Segundo dados 
da FAO, o Brasil - um dos maiores produtores mundiais de aumentos poderia alimentar mais 
de 1 bilhão de pessoas na Terra. Ele ocupa o primeiro lugar no mundo em reservas de água 
doce, com cerca de 10%. A seguir vem a Rússia, com 11%. 
 
Diante destes dois Estados surge, igualmente, a missão do estudo complexo, do 
desenvolvimento e da proteção dos territórios que servem de depósitos de riquezas naturais. A 
Amazônia brasileira, por exemplo, concentra até 33% da área de todas as florestas tropicais 
do planeta, 1/3 de todos os animais e das plantas existentes na terra. Já o subsolo da Rússia 
abriga 43% das reservas mundiais de petróleo pesquisadas, 23% de carvão de pedra e 45% 
de gás natural. 
 



Existe mais um traço em comum que aproxima a Rússia do Brasil: de acordo com dados de 
densidade demográfica da Federação Russa, neste país habitam em amplas regiões polares, na 
Sibéria Oriental e no Extremo Oriente de l a 10 pessoas por quilômetro quadrado. E é 
justamente ali que se concentram suas principais riquezas naturais: petróleo, gás, ouro, 
diamante, carvão e água doce. Dados semelhantes são apresentados pelo Instituo Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE): a densidade demográfica média de seis estados brasileiros, 
situados na Bacia Amazônica, é de 3,35 pessoas por quilômetro quadrado. Com o crescimento 
da imprevisibilidade na política global e dos fenômenos das crises na economia mundial, as 
dimensões do território, a existência de riquezas naturais, o potencial de desenvolvimento 
desses dois Estados-gigantes e auto-suficientes podem provocar em determinados governos 
sentimentos ambíguos, que vão do desejo de cooperação à aspiração de uma "redistribuição" a 
seu favor dessas riquezas. 
 
A cooperação da Rússia com o Brasil no século 21 não deve ficar no plano do desejo, mas, ter 
caráter imperativo. E deve-se aumentar o nível de informação consciente de um sobre o outro, 
amparada na percepção solidária da realidade global. E isso é perfeitamente exeqüível, em 
virtude da acima mencionada proximidade emocional entre brasileiros e russos. É de grande 
importância a idéia de aliança tecnológica, manifestada nas declarações conjuntas sobre os 
resultados da visita do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Moscou em outubro de 
2005 e do presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, ao Brasil em novembro de 2008. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 mar. 2009, Rússia Hoje, p. 5. 


