
Por Tatiana Merlino

O recente apoio do Brasil à resolução do Con-
selho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que
institui um relator especial para investigar as viola-
ções de direitos humanos no Irã, acendeu o sinal de
alerta entre parte da esquerda brasileira sobre uma
possível mudança nos rumos da política externa do
país. Tendo à frente o ex-ministro Celso Amorim, a
atuação do ftamaraty, durante os oito anos do go-
verno Lula, era considerada quase consensualmen-
te pelos setores progressistas como um dos pontos
mais positivos da gestão petista.

Durante o período, o Brasil destacou-se interna-
cionalmente, por exemplo, por manter relações de
diálogo com o país comandado por Mahmoud Ah-
madinejad. Em relação às supostas intenções irania-
nas de produzir a bomba atômica, o governo brasi-

leiro chegou a articular, juntamente com a Turquia,
um acordo que superasse o impasse - aceito pelo Irã
e rechaçado pelos Estados Unidos. Lula também in-
terveio no caso Sakineh Ashtiani, ajudando a rever-
ter sua condenação à morte por apedrejamento.

O recente voto no Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU representaria, portanto, uma alteração
na relação do Brasil com o país persa. Embora o ex-
ministro Celso Amorim acredite que esse fato não
signifique mudanças na política externa brasileira
sob as gestões Dilma Rousseff e Antônio Patriota (o
novo ministro), ele afirma que "provavelmente, não
votaria dessa maneira" (leia a entrevista).

Entre os analistas entrevistados pela Caros Ami-
gos, a opinião majoritária, no entanto, é de que há,
sim, alterações nos rumos da Itamaraty, embora dis-

cordem sobre a intensidade delas. O cientista polí-
tico e professor titular aposentado de História da
Política Exterior da Universidade de Brasília (UnB)
Luiz Alberto Moniz Bandeira é a voz dissonante.

Para ele, o voto do Brasil a favor do envio de
um relator ao Irã é um "fato isolado, circunstancial"
e não representa nenhuma contradição com as di-
retrizes da política externa brasileira: "A presiden-
ta Dilma Rousseff disse várias vezes que a defesa
dos direitos humanos não pode ser seletiva e deve
abranger todos os países em que ocorra sua vio-
lação. E claro que isso não significa que não pos-
sam ocorrer diferenças pontuais, inclusive, devido
às mudanças na situação internacional. A política
exterior de um país, conquanto tenha um vetor es-
tratégico, pode inflectir, de um modo ou de outro, a



fim de ajustar-se às mutações históricas: não pode
parar no tempo".

RUMOS DIPLOMÁTICOS
O professor chama a atenção para o fato de que

o primeiro país visitado por Dilma Rousseff, depois
de eleita, foi a Argentina. O segundo, em abril, foi a
China, hoje o principal parceiro comercial e o maior
investidor estrangeiro do Brasil. "É um detalhe que
sinaliza muito bem o rumo diplomático do Brasil e
a mudança no peso de suas relações com os Esta-
dos Unidos". Moniz também assinala que a absten-
ção do Brasil no caso da resolução do Conselho de
Segurança que autorizou a intervenção na Líbia re-
presenta, em termos diplomáticos, uma discordân-
cia com os Estados Unidos, França Inglaterra. "Não
pode haver outra avaliação: o Brasil, sob a presi-
dência de Dilma, mantém a mesma política exte-
rior autônoma, soberana e altiva desenvolvida pelo
presidente Lula".

Em entrevista à imprensa, entretanto, o asses-
sor especial para Assuntos Internacionais da Presi-
dência da República, Marco Aurélio Garcia, admitiu
que houve alterações de rumo, embora não signi-
ficativas. "Há mudanças na política externa? Claro
que sim", disse, ao jornal O Estado de S. Paulo, en-
fatizando que o tema dos direitos humanos é mui-
to caro à presidenta Dilma Rousseff. Garcia afirmou
que o país analisará a situação de direitos humanos
no mundo em cada caso e afirmou: "Nós temos a
preocupação de que essas votações não sejam se-
letivas - apenas contra os países do sul - e possam
abordar de forma equilibrada todas situações".

A presidenta Dilma Rousseff já havia sinalizado
discordância em relação à abstenção do Brasil na
votação da Organização das Nações Unidas (ONU)
que questionou o Irã por violação de direitos huma-
nos, em novembro do ano passado. O governo bra-
sileiro se absteve por considerar que a Assembléia
Geral do organismo não é o melhor espaço para dis-
cutir o tema, mas sim o Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU. Pouco depois, no começo de de-
zembro, em entrevista ao jornal estadunidense The
Washington Post, Dilma declarou: "Eu não sou a
presidenta [hoje] do Brasil,
mas eu me sentiria descon-
fortável como uma presi-
denta mulher eleita em não
dizer nada contra o apedre-
jamento. Minha posição não
vai mudar quando eu tomar
posse. Eu não concordo com a maneira como o Bra-
sil votou. Não é minha posição".

PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO
Entre os que observam alterações na políti-

ca externa brasileira, está Cristina Soreanu Pe-
cequilo, professora de Relações Internacionais da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Na
sua opinião, o apoio do Brasil ao envio do rela-
tor aponta para uma mudança, mas ainda é cedo
para avaliar se haverá uma continuidade. "Esse
voto foi uma primeira manifestação da mudan-
ça. A grande questão, agora, é ver se em situações
similares essa posição será mantida, dependendo

"Está em curso uma inflexão
significativa mas não radical

[na política externa brasileira]",
diz o jornalista Igor Fuser

O voto do Brasil gerou críticas à gestão Dilma/Patriota.

do que vai ser discutido", afirma.
Igor Fuser, jornalista, professor da faculdade

Cásper Libero e doutorando em Ciência Política da
Universidade de São Paulo (USP), também acredi-
ta que o voto provavelmente indique uma modifi-
cação na política externa brasileira. "A julgar pelos
sinais emitidos nos primeiros meses do governo Dil-
ma, está em curso uma inflexão significativa, mas
não uma mudança radical. A ênfase se altera, ain-
da que as linhas fundamentais permaneçam as mes-
mas", avalia.

Segundo ele, durante o governo Lula, o objeti-
vo da política externa era manter a independência
do país em relação aos interesses estadunidenses,
o que facilitaria uma proximidade com as outras
potências médias regionais, situando o país como
um "ator central na construção de um mundo mais
multilateral". Já no governo Dilma, "sem renunciar
à sua autonomia e ao multilateralismo, o país está
mais preocupado em reforçar sua posição de ator
'respeitável' aos olhos da coligação hegemônica na
cena internacional, isto é, os EUA e seus aliados eu-
ropeus", analisa.

Portanto, Fuser não acredita que, com a nova
postura em relação ao Irã, o país esteja se alinhan-

do aos EUA, mas, apenas,
evitando o confronto, es-
pecialmente em temas nos
quais "não há nada a ga-
nhar batendo de frente".
Exemplo da independên-
cia brasileira, crê, é a abs-

tenção no caso da resolução da ONU autorizando o
uso da força da Líbia. "Essa posição foi interpreta-
da, corretamente, como um desacordo brasileiro pe-
rante a intervenção da Otan [Organização do Trata-
do do Atlântico Norte]".

NOVO "BLOCO"
É quase consenso entre a esquerda brasileira que

os anos Lula, em matéria de diplomacia internacio-
nal, ficaram marcados por uma atuação de maior
aproximação com as demais nações emergentes, o
que serviu para posicionar o Brasil como um dos lí-
deres desse novo "bloco". No período, o Brasil de-
fendeu um maior protagonismo dos países pobres

em instituições multilaterais como a própria ONU,
o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Ban-
co Mundial, ajudou a fortalecer os chamados Brics
(Brasil, Rússia, índia, China, e, mais recentemen-
te, África do Sul) - certamente, muito devido tam-
bém ao crescimento econômico acelerado de China
e índia - e tomou-se voz ativa nos principais temas
mundiais, como o aquecimento global e o comércio
internacional, por exemplo.

No âmbito da Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), o país vem sendo um dos responsáveis
pelo até agora fracasso da chamada Rodada Doha
de liberação comercial, ao não concordar com
o fim das tarifas de importação para produtos
industriais nas nações emergentes sem a con-
trapartida que considera adequada por parte das
potências em termos de abertura econômica no
setor agropecuário.

Na opinião de Fuser, a longo prazo, a adoção
dessa nova postura pelo Brasil, representada pelo
voto contra o Irã, facilitaria a conquista de um as-
sento permanente no Conselho de Segurança da
ONU. A curto prazo, por outro lado, "o que se bus-
ca é mais espaço nos fóruns de decisão globais, ou
seja, garantir a posição do Brasil como ator de pri-
meiro escalão no cenário mundial. E, para isso, é
válido imaginar que os responsáveis pela política
externa brasileira prefiram se afastar de tomadas de
posição destoantes da linha principal da chamada
'governança' dos assuntos mundiais. Se essa hipó-
tese estiver correta, tornam-se improváveis, no atu-
al governo, iniciativas como o apoio ativo ao pre-
sidente deposto Manuel Zelaya em Honduras ou à
proposta de uma resolução da crise com o Irã em
termos contrários ao ponto de vista de Washing-
ton. E não há dúvida de que essa orientação levada
à prática pelo chanceler Antônio Patriota se aproxi-
ma muito mais do pensamento dos diplomatas bra-
sileiros no seu conjunto do que a linha anterior, im-
plementada por Celso Amorim".

Desde que o golpe contra Zelaya se concretizou,
em junho de 2009, o Brasil liderou a condenação
latino-americana ao novo governo. Contrarian-
do o posicionamento dúbio dos Estados Unidos, a
Organização dos Estados Americanos (OEA) che-
gou a expulsar Honduras. Em seguida, quando o
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presidente deposto retornou ao país, o Brasil o abri-
gou por quatro meses na sede de sua embaixada na
capital Tegucigalpa.

Hoje, o Brasil não reconhece sequer o governo
de Porfirio Lobo, que se elegeu em eleições orga-
nizadas pelos golpistas em novembro de 2009. Em
relação ao tema, o governo Dilma exige a volta de
Zelaya ao país centro-americano para conceder o
reconhecimento, mesma posição do governo Lula,
embora a nova presidenta, já no fim de 2009, tenha
afirmado que o Brasil deveria restabelecer relações
com Honduras, uma vez que Lobo havia sido elei-
to democraticamente.

AVANÇOS E RECUOS
O sociólogo Luis Fernando Novoa, pesquisa-

dor do Laboratório Estado, Trabalho, Território e
Natureza (ETTERN)
do Instituto de Pes-
quisa e Planejamen-
to Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ), é ou-
tro que acredita que
há mudanças na política externa do governo Dilma.
"Ela tem um mandato mais esquadrinhado, tanto
em relação à estrutura de poder interno quanto à de
poder internacional. Assim, precisa recuar naquilo
que Lula pôde avançar". Desse modo, acredita, tal
recuo se dá, em primeiro lugar, na relação com os
Estados Unidos e seu principal interesse internacio-
nal: o Oriente Médio. Como conseqüência, o que
Lula conseguiu fazer, ou seja, a tentativa de acor-
do Brasil-Turquia-Irã, "foi a maior causa do esfria-
mento da relação do Brasil com os EUA. Dilma não
tinha mais como sustentar essa jogada", avalia.

Para além da mudança na política externa, o
país estaria rompendo com uma tradição do Itama-
raty, acredita Novoa. "O Itamaraty sempre foi, ape-
sar de pragmático, voltado para os interesses na-
cionais. Agora, o pragmatismo é de um interesse
nacional multilateral, que assume seu papel na es-
tabilização do capitalismo global", afirma.

O realinhamento do Brasil internacionalmente
teria relação, portanto, com uma conjugação dos
países emergentes com os desenvolvidos. "Os países
emergentes se colocam numa posição de colabora-
ção, de complementariedade de poder. O que falta
de legitimidade, de operacionalidade, os países cha-
mados Brics virão suplementar, mas sem alterar o
equilíbrio de forças. Isso fica muito claro com a so-
breposição do G20 ao G8, que não funciona mais.
Assim, o G20 vai reproduzir o mesmo conteúdo das
diretivas anteriores, mas com muito mais capacida-
de de implementação".

O sociólogo acredita que a nova postura do Bra-
sil pode influenciar na decisão sobre a vaga per-
manente ao Brasil no Conselho de Segurança da
ONU. "É assim que ele se gabarita a entrar para o
Conselho de Segurança da ONU, não atuando pon-
tualmente aqui e ali, no Haiti, ou potencialmen-
te no Oriente Médio ou na África, mas exercendo
um papel global, demonstrando capacidade, ma-
turidade, como querem e esperam os países cen-
trais, no sentido de acudir a comunidade inter-
nacional da melhor forma possível", argumenta.

VAGA PERMANENTE
Há anos uma obsessão brasileira, uma possí-

vel vaga permanente no Conselho de Segurança da
ONU vem, de certa forma, ditando alguns posicio-
namentos brasileiros no cenário internacional. O
ex-presidente Lula insistiu e ainda insiste na neces-
sidade de uma reforma na instituição, o que permi-
tiria que não apenas o Brasil, como também outras
nações emergentes, fossem integradas como mem-
bro permanente.

Por outro lado, avalia-se que foi com vistas nes-
sa possibilidade que o país aceitou liderar as tropas
militares da Missão das Nações Unidas para a Esta-
bilização do Haiti (Minustah), criada em 2004 para
atuar no país caribenho após o golpe de Estado que
depôs o então presidente Jean-Bertrand Aristide.

A Minustah é constantemente denunciada por
organizações haitia-
nas e setores da esquer-
da brasileira por graves
violações de direitos
humanos no país. Ela
estaria cumprindo mais

um papel de repressão à pobreza do que de estabi-
lização de fato. Além disso, a missão é duramente
criticada por supostamente legitimar o golpe contra
Aristide apoiado, segundo denunciam ativistas hai-
tianos, por Estados Unidos e França.

A visita oficial do presidente estadunidense Ba-
rack Obama ao Brasil, ocorrida em março, esta-
ria fortemente relacionada à ambição brasileira a
uma vaga permanente no Conselho de Segurança
da ONU, opina Novoa. "A posição em relação ao
Irã é decisiva nesse caso. A própria substituição do
Celso Amorim não é descolada dessa decisão, des-
sa mudança, dessa reversão", avalia. "No governo
Lula, a posição brasileira de fazer uma intermedia-
ção com relação à forma de se questionar as armas
atômicas no Irã foi uma aposta muito ousada na-
quela época".

Pois é esse diálogo com o Irã que pode ficar aba-
lado, acreditam alguns dos analistas entrevistados.
"É um elemento de distanciamento. E pode gerar
uma perda de credibi-
lidade frente ao Irã",
afirma Cristina Pece-
quilo. Já Moniz Ban-
deira discorda. Para
ele, a posição do go-
verno não irá afetar
o diálogo com o país
persa, já que, na sua opinião, o Brasil não mudou
sua posição em relação ao direito do Irã desenvol-
ver a energia nuclear para fms pacíficos.

POSIÇÕES DÚBIAS
Embora acredite que seja muito positivo o Bra-

sil defender os direitos humanos, Pecequilo alerta
para o fato de que o recente posicionamento brasi-
leiro possa não ter sido uma tomada de posição, mas
uma maneira de "limpar" a agenda, uma vez que o
tema teria sido muito politizado no debate público
interno brasileiro no ano passado. "Temos que ver o
motivo do voto, de que maneira isso foi politizado,
se não foi politizado de forma equivocada, se não

"O Itamaraty sempre foi, apesar de
pragmático, voltado para os interesses
nacionais. Agora, o pragmatismo é de

um interesse nacional multilateral",
acredita o sociólogo Luís Fernando Novoa.

estaria realmente se comprometendo com direitos
humanos, mas tentando eliminar ruído num deba-
te público interno".

A seletividade da condenação das violações dos
direitos humanos em um determinado país foi um
dos aspectos mais criticado por setores progressis-
tas. Em artigo recente, o escritor e frade dominica-
no Frei Betto questionou o que chama de dubiedade
de posição nessa questão. "Sou inteiramente a fa-
vor de condenar violações de direitos humanos no
Irã. Porém, o Brasil não pode adotar posições dúbias
em sua política internacional. Se o governo Dilma
pretende pautar sua política externa pelo tema dos
direitos humanos, deve exigir da ONU investigar
o país que mais comete violações: os EUA. Usar a
base naval de Guantánamo, em Cuba, como cárce-
re clandestino de supostos terroristas muçulmanos
não é violar os direitos humanos?", criticou.

Luís Fernando Novoa acredita que tal dubiedade
será "inevitável", pois ela não segue princípios ab-
solutos, mas representa interesses econômicos em
expansão. "No caso brasileiro, isso é nítido. As em-
presas brasileiras estão se expandindo fortemente
no continente africano, há muitos interesses, e isso
significa controle de recursos naturais e de merca-
do também no Oriente Médio. O Brasil tem presen-
ça muito forte e precisa consolidar essa posição no
mundo. A política externa deixou de ser algo co-
lateral, algo suplementar. Passou a ser algo crucial,
uma premissa para garantir o crescimento da eco-
nomia brasileira", defende.

INTERESSES POLÍTICOS
Cristina Pecequilo explica que nas comissões da

ONU, muitas vezes, os votos são usados para pres-
sionar os países com distinção. "Há uma pressão ao
Irã, que não é a mesma a Israel. Então, não há uma
postura realmente com relação aos direitos, e sim
em relação à política", pondera. Ela também acre-
dita que o Brasil passará a ser questionado por coi-
sas que não era antes, pois, historicamente, o país
procurou manter uma posição de equilíbrio, ao não
adotar uma postura seletiva, prática comum na po-

lítica internacional.
Novamente, quem

discorda dessas ava-
liações é o professor
Moniz Bandeira, que
não vê "nenhuma du-
biedade na questão",
já que não foi o Bra-

sil que apresentou a proposta de envio de um rela-
tor especial ao Irã: "apenas votou a favor". Ele acre-
dita que se algum país apresentasse uma proposta
de envio de um relator especial para Guantánamo,
por exemplo, o Brasil igualmente apoiaria. "Mas ne-
nhum país apresentará uma proposta nesse sentido,
pois Estados Unidos, França e Inglaterra, que têm
assento permanente no Conselho de Segurança, não
permitiriam a sua aprovação".
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