
Nunca antes no 
Oriente Médio... 
Na primeira visita de um presidente brasileiro a 
Israel e Palestina, Lula se dispõe a mediar o conflito 
histórico. Por que essa proposta faz pouco sentido. 

Juliano Machado 

íderes das grandes potências apos
tam que o Brasil terá papel de peso 
nas decisões globais num futuro 

não muito distante. O presidente Lula pa
rece estar levando a sério esse vaticínio. 
Na semana passada, em visita a Israel e à 
Cisjordânia, o presidente expôs ao mundo 
seu plano para a região: fazer do Brasil 
um mediador do histórico conflito entre 
árabes e israelenses, que se arrasta desde 
antes da criação do Estado de Israel, há 62 
anos. "O que está em jogo não é só o futu
ro da paz nesta região, mas a estabilidade 
de todo o mundo", disse Lula em discurso 
no parlamento israelense, a Knesset. 

Para enfrentar um desafio desse porte, 
espera-se que o postulante tenha atri
butos suficientes. É nesse ponto que a 
disposição brasileira se choca com a rea
lidade diplomática. Lula chegou a Israel 
três dias depois de o vice-presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, sair de 
lá desmoralizado. No meio da visita de 
Biden, o governo israelense anunciou a 
construção de mais 1.600 casas em uma 
colônia judaica na parte árabe de Jerusa
lém, que integraria um Estado palestino 
que nunca saiu do papel. 

Biden estava ali justamente para pe
dir o congelamento dessas colônias. O 
anúncio fez a Autoridade Palestina (AP) 
renunciar até mesmo às negociações 
indiretas com Israel. Na Cisjordânia, 
palestinos voltaram a enfrentar solda-

dos israelenses. Talvez não houvesse um 
momento mais conturbado para Lula se 
apresentar como mediador do conflito. 

Lula conversou com as duas partes - de
pois do encontro com o premiê israelense, 
Binyamin Netanyahu, ele se reuniu em 
Ramallah com o presidente da AP, Mah-
moud Abbas. Mas americanos e europeus 
já fizeram o mesmo uma porção de vezes, 
e o Brasil apenas debutou nessa missão. 
"Não temos antecedentes para forçar essa 
negociação de paz", diz Rubens Barbosa, 
ex-embaixador do Brasil nos EUA. 

Antes de Lula, o único líder brasilei
ro a visitar a região fora o imperador Dom 
Pedro II, em 1876. Naquela época, o mo
vimento sionista nem existia, e a Palestina 
era um território do Império Otomano. 
A passagem de Dom Pedro II foi pouco 
mais que uma expedição religiosa. Nes
tes 134 anos, um brasileiro ficou marcado 
por seu papel (simbólico) na história da 
região: o diplomata Oswaldo Aranha, que 
presidiu a sessão da Assembleia-Geral da 
O N U responsável por definir a partilha da 
Palestina entre judeus e árabes, em 1947. 
É pouco para um país que, de uma hora 
para outra, quer ter papel destacado. 

Não bastasse a falta de histórico de envol
vimento nas questões do Oriente Médio, o 
governo brasileiro tem seguido uma linha 
diplomática que não agrada a Israel. Isso 
ficou evidente na sessão da Knesset. Diante 



de um Lula aparentemente constrangido, o 
premiê Netanyahu o exortou a condenar o 
programa nuclear do Irã, visto, por Israel, 
como uma ameaça militar e, pelo Brasil, 
como um direito de Teerã para fins civis. 
"Espero que o Brasil apoie a frente interna
cional contra o armamentismo iraniano", 
afirmou o premiê. "Eles adoram a morte, 
e vocês (brasileiros) adoram a vida." A líder 
da oposição, Tzipi Livni, também cobrou 
uma posição mais dura do Brasil contra o 
presidente iraniano, Mahmoud Ahmadine-
jad. Lula preferiu uma declaração genérica 
de repúdio às armas nucleares. Nessa dis
cussão, há outro complicador: o Brasil não 
descarta dialogar com o Hamas, o grupo 
palestino radical que controla a Faixa de 
Gaza, é considerado terrorista pelos ameri
canos e patrocinado 
por Ahmadinejad. 

Uma eventual apro
ximação com o Ha
mas é algo difícil de 
aceitar para quem 
sofreu com atenta
dos planejados pelo 
grupo. É o caso da 
museóloga brasileira Deborah Balazs da 
Costa Faria, de 53 anos. Seu pai, Jorge Ba
lazs, e outras 15 pessoas morreram quando 
um suicida palestino detonou uma bomba 
numa pizzaria de Jerusalém, em 2001. Ela 
e a madrasta, Flora, tiveram queimaduras 
graves. "Se eu pudesse opinar, talvez esta 
não fosse minha política internacional", diz. 
Do atentado, ela guarda as cicatrizes dos fe
rimentos. "Parece que eu estava num filme." 

No encontro com Abbas, Lula também 
irritou o governo israelense. Criticou o 
bloqueio ao território palestino da Fai
xa de Gaza e o muro que separa Israel da 
Cisjordânia. "Lula disse o que quase toda 
a comunidade internacional pensa, mas 
isso pouco adianta. A opinião pública 
israelense já via nele uma inclinação pró-
Palestina", diz Moshe Maoz, da Universi
dade Hebraica de Jerusalém. As palavras 
de Lula tiveram pouco espaço na mídia 
local; sua visita chamou mais a atenção 
pela reação exagerada do chanceler Avig-

dor Lieberman ao saber que Lula nao iria 
ao túmulo de Theodor Herzl (1860-1904), 
o fundador do sionismo. 

Considerado o mais radical membro da 
coalizão de direita, Lieberman boicotou o 
discurso de Lula na Knesset por conside
rar sua atitude um desrespeito ao Estado. 
Um diplomata do Itamaraty envolvido 
na preparação da viagem disse que o 
cerimonial israelense propôs a visita ao 
túmulo, mas não teria havido tempo de 
incluí-la na agenda de Lula. Segundo o 
jornal O Estado de S. Paulo, quem vetou 
a proposta foi Marco Aurélio Garcia, as
sessor da Presidência para Assuntos Inter
nacionais, por ter avaliado que seria uma 
contradição com as convicções brasileiras. 
Em Ramallah, Lula depositou uma coroa 
de flores no mausoléu do líder palestino 
Yasser Arafat (1929-2004). 

Abbas pediu a Lula que, durante sua vi
sita a Teerã marcada para maio, convença 
Ahmadinejad a se afastar do Hamas. Na 
visão de Abbas, o Irã desestabiliza a causa 
palestina ao alimentar a rixa entre o Ha
mas e seu grupo, o Fatah, que administra 
a Cisjordânia. Mas criticou qualquer ten

tativa brasileira de 
mediar as conversas 
entre Hamas e Fatah. 
"Para nosso diálogo 
com o Hamas, temos 
nossos irmãos ára
bes", disse ele. 

Abbas está frágil 
politicamente. "Mes

mo com boa vontade, não sei como Lula 
pode ajudar", diz o analista Mahdi Hadi, 
chefe da Sociedade Palestina de Assuntos 
Internacionais. Há, é verdade, gente ani
mada entre os palestinos. Um porta-voz 
de Abbas disse que Lula seria um "ótimo" 
secretário-geral da O N U . Sua ânsia em 
se envolver na questão árabe-israelense e 
seu crescente prestígio podem fazer supor 
alguma intenção de ocupar o posto. Daí 
a conquistá-lo há uma distância grande. 
"A chance de Lula ser eleito para um alto 
cargo internacional é pequena. Nem ele 
quer realmente nem existe a possibilida
de, depois de seu apoio a Ahmadinejad", 
diz Luiz Felipe Lampreia, chanceler bra
sileiro de 1995 a 2001. 

Lula disse ser portador do "vírus da 
paz" e que a atual crise entre EUA e Is
rael pode ser "a coisa que falta para um 
acordo". Quem acompanha o conflito de 
perto sabe que a situação é muito mais 
complexa do que ele parece imaginar. • 
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