
QUEM É

Tem 32 anos. Nasceu em Rosário, na Argentina,
mas veio morar no Brasil aos 10 anos

O QUE FAZ

Doutor em relações internacionais pela
Universidade de Oxford, é coordenador
do Centro de Estudos sobre Relações
Internacionais da Fundação Getúlio Vargas

O QUE PUBLICOU

Kissinger e o Brasil (Editora Zahar, 2009).
Seu segundo livro será uma análise comparativa
de países emergentes entre 1961 e 1981

A S DECLARAÇÕES DE
amizade dos presidentes
Barack Obama e Luiz

Inácio Lula da Silva, na prática, não
melhoraram nada as relações entre
Brasil e Estados Unidos. É o que
pensa o especialista em relações
internacionais Matias Spektor, autor
do recém-lançado Kissinger e o
Brasil Para Spektor, a política de
aproximação com o Brasil planejada
pelo ex-secretário de Estado ame-
ricano Henry Kissinger nos anos
70 foi "o único momento de nossa
história em que houve a intenção de
uma parceria ativa com os ameri-
canos". A experiência de Kissinger
fracassou, mas abre uma reflexão
sobre os prejuízos da visão de que é
preciso escolher entre alinhamento
automático e distanciamento para
lidar com os EUA, afirma Spektor.

ÉPOCA - O que levou Henry Kissinger a
buscar uma aproximação com o Brasil?
Matias Spektor- Os anos 70 marcaram
um ciclo de expansão de países peri-
féricos, como se fossem os Brics antes
dos Brics (termo cunhado em 2001
para designar as economias do Brasil, da
índia, da China e da Rússia). O papel de
Kissinger foi perceber, contra a opinião
dominante nos Estados Unidos, que o
Brasil não só crescia a passos acelerados,
como também tinha uma política
externa ambiciosa. Portanto, convinha
traze-lo para perto e transformá-lo em



parte do pilar do projeto americano
de governança global. Era um
visionário, mas ao mesmo tempo a
maioria de suas apostas foi errada.

ÉPOCA - Por quê?
Spektor- Kissinger apostou na ditadura
brasileira, implodida pela crise econô-
mica. Defendeu o apartheid na África
do Sul. No Irã, apoiou o xá Reza Pahlevi,
expulso pela revolução islâmica. Ele de-
tectou um mundo emergente que devia
ser integrado, mas quase sempre errou
na maneira de fazer essa integração.

ÉPOCA - Qual foi o significado da
assinatura, em 1976, do Memorando
de Entendimento entre Brasil e EUA?
Spektor - Foi a primeira vez em que
os EUA se comprometeram a manter
encontros diplomáticos regulares com
um país em desenvolvimento. Reco-
nheceram que o Brasil importava para
o cenário mundial. Essa iniciativa de
Kissinger, costurada com (Antônio
Francisco Azeredo da) Silveira (chance-
ler brasileiro de 1974 a 1979, durante o
governo de Ernesto Geisel), foi o único
momento da nossa história em que
houve a intenção de uma parceria
ativa com os americanos. A expectativa
americana era que o Brasil fosse um
aliado na Guerra Fria e coordenasse as
políticas dos EUA na América do Sul.
Mas a cooperação nunca decolou.

ÉPOCA - Quais eram os entraves?
Spektor - Do lado americano, vários
oficiais do Departamento de
Estado eram contra nomear um país
da América do Sul como nação-chave.
Eles temiam uma reação negativa de
outros países, como a Argentina, que
então rivalizava conosco no continente.
E recusavam o apoio a uma ditadu-
ra brutal, que torturava seus presos.
Do lado do Itamaraty, fazer negócio
com os americanos parecia arriscado.
Engajar-se com os EUA implicava se
expor a novas "áreas de conflito" com
a superpotência e assumir responsabi-
lidades no continente que o Brasil não
queria. O plano de aproximação era
um esforço pessoal de Kissinger,
que sabia das hesitações do Brasil.
Quando Kissinger deixou o poder,
com a chegada à Casa Branca do
democrata Jimmy Carter (1977-1981),
a iniciativa chegou ao fim.

ÉPOCA - Como se relacionam
hoje o Brasil e os EUA?
Spektor - Muitas das dinâmicas daquele
período continuam vigentes, entre elas
a percepção, sintetizada numa frase
do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, de que "quanto menos a gente
entrar no radar dos EUA, melhor". O
chanceler Silveira dizia na época das
negociações com Kissinger que havia o
risco de aumentar os "acidentes de rota".
Exceção a essa tentativa de parceria
ativa, nossa relação com os EUA é regida
por duas situações básicas: alinhamento
automático, que é o Brasil seguir os EUA
a reboque, como ocorreu no pós-Segun-
da Guerra Mundial e logo depois do
golpe de 1964, ou o distanciamento, que
é a visão dominante. Isso foi a tônica na
Guerra Fria e perdura até hoje. O Brasil
tem relações mais distantes com os EUA
que qualquer um dos outros Brics.

ÉPOCA - Obama disse que o presidente
Lula era "o cara". Essa afeição entre os
presidentes pode melhorar a relação?
Spektor- Não. É uma percepção fora de
lugar. O fato de dois chefes de Estado terem
empatia mútua não se traduz, necessaria-
mente, em programas de cooperação. Nos
principais pontos da agenda, seja comércio,
proliferação nuclear, promoção da demo-
cracia ou segurança internacional, Brasil e
EUA têm interesses conflitantes. Sorrisos
em fotos e o fato de Obama ter usado com
Lula uma expressão corriqueira nos EUA
não têm relevância estratégica nenhuma. O
que existe é uma expectativa americana de
o Brasil se tornar um país disposto a pagar
os custos de gerir a ordem internacional.
E o Brasil tem sido muito relutante.

ÉPOCA - Isso frustra os EUA?
Spektor- De certa forma, sim. Na per-
cepção americana, o Brasil está jogando
numa liga menor que seu peso sugere.
O Brasil é relativamente tímido, na visão
de Washington. Contrariamente ao que
se acredita por aqui, os EUA querem que
o Brasil se fortaleça. É como me disse
Kissinger, quando o entrevistei em 2006
para escrever o livro: "Eu queria muito
que o Brasil fosse mais poderoso.
Queria acelerar sua ascensão".

ÉPOCA - Qual foi o envolvimento
de Kissinger na Operação Condor, uma
aliança entre ditaduras do Cone Sul
nos anos 1970 para caçar opositores?
Spektor - Não há dúvidas de que
Kissinger apoiou ostensivamente a
repressão no Cone Sul. É por isso que
ele não viaja para países como o Brasil,
pois pode ser chamado por um juiz
local a depor em processos de violação
de direitos humanos. No entanto, em
relação à Operação Condor, não há até
agora evidências documentais de que
nem o Brasil, muito menos Kissinger,
tivesse uma posição proeminente.
Há uma diferença entre Kissinger
conhecer essas estratégias e ter
participado delas ativamente.

ÉPOCA - Qual é o legado de Kissinger
para as relações entre Brasil e EUA?
Spektor- Kissinger foi um tom destoan-
te da norma diplomática entre os dois
países. Se foi bom ou ruim, é difícil
dizer, porque durou pouco. Nossa
geração ainda vive um dilema enorme:
como fazer para lidar com a maior po-
tência do mundo? A decisão não pode
se restringir a uma falsa escolha entre
alinhamento automático e distancia-
mento. Se o Brasil quiser ser potência
emergente de fato, vai ser forçado a
entrar no radar dos EUA. Não adianta
fazer a política do pato, que é enfiar
a cabeça embaixo d'água na hora que
passa o gavião. Kissinger nos faz refletir
sobre o que ganharíamos com uma
parceria ativa com os EUA. Não estou
advogando pela aproximação, mas isso
deveria ser debatido na sociedade. Por
que ninguém fala numa possibilidade
de acordo comercial bilateral?
O Brasil tem medo de se aproximar
dos EUA. Isso não é necessariamente
errôneo, mas não podemos ficar
presos a uma dicotomia do passado.
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