
O Brasil avança rumo a uma po-
lítica externa mais baseada nos
direitos humanos, mas sua resis-
tência à intervenção das potên-
cias ocidentais arrisca deixar o
país no lado errado da história
no caso dos levantes da “Prima-
vera Árabe” e pode afetar seus
interesses econômicos. A presi-
dente Dilma Rousseff está deter-
minada a dar mais peso aos di-
reitos humanos na política ex-
terna. Mas as dramáticas insur-
reições no Oriente Médio expu-
seram um antigo dilema — o Bra-
sil quer melhorar a imagem de
tolerante com ditadores, mas
ainda apresenta resistência ao
uso de força militar e a sanções
apoiadas pelo Ocidente.

Há claros sinais de mudança
mas, de alguma forma, isso lida
com a frustração de alguns paí-
ses ocidentais sobre o que têm
visto como um fracasso do Bra-

sil de combinar sua força econô-
mica crescente com posições
claras nas grandes questões de
segurança internacional.

A reação do Brasil mostra
que o país ainda considera que
a intervenção militar tem mais
resultados negativos do que po-
sitivos. A campanha de bom-
bardeios da Otan para apoiar
os rebeldes líbios alarmou o
Brasil, que apoiou uma primei-
ra rodada de sanções da ONU
contra o governo de Muamar
Kadafi, mas se absteve — ao la-
do da China, da Índia, da Rús-
sia e da Alemanha — na vota-
ção sobre novas sanções.

Especialistas dizem que o Bra-
sil está dividido entre uma preo-
cupação genuína com os direi-
tos humanos e a de que uma in-
tervenção crie precedentes peri-
gosos. “A posição do Brasil tem
custo alto”, diz Matias Spektor,

professor de relações internacio-
nais da Fundação Getúlio Var-
gas. “Ele consiste em ter uma so-
ciedade democrática e vibrante
como o Brasil, produzindo uma
forma de diplomacia que fortale-
ce, na percepção de muitos, um
regime brutal em Damasco.”

Síria
Com relação à Síria, o Brasil as-
sume postura de cautela diante
de novas sanções da ONU mes-
mo que o total de mortes de ci-
vis decorrentes da repressão do
governo aos protestos tenha ul-
trapassado 2,2 mil. Paulo Cordei-
ro, subsecretário do Ministério
das Relações Exteriores do Bra-
sil para a África e o Oriente Mé-
dio, diz que o Brasil não é neces-
sariamente contra as sanções,
mas que isso depende da nature-
za delas. “Nossa preocupação é
o tipo de sanção e como afetará

a população. Outra coisa é que,
em situações complexas, se
uma determinada estrutura é
destruída, o que vem depois?”

Imagem
O fato é que essa relutância do
Brasil em apoiar de forma mais
ativa os manifestantes que pres-
sionam por democracia poderá
afetar os interesses do país em
uma região que é crucial para
suas ambições de fortalecer os la-
ços com os países em desenvolvi-
mento. “O Itamaraty tenta en-
contrar um caminho entre a posi-
ção cautelosa tradicional e a ne-
cessidade de o Brasi reagir mais
rápido e com mais clareza, por-
que tem um papel mais impor-
tante no mundo do que há 10
anos”, diz José Botafogo Gonçal-
ves, vice-presidente do Centro
Brasileiro de Relações Internacio-
nais (Cebri), no Rio. ■ Reuters

Agitação no Oriente Médio
testa diplomacia brasileira

O grupo de países amigos
da Líbia prometeu
desbloquear US$ 15
bilhões em bens de
Muamar Kadafi para
ajudar na reconstrução do
país. A decisão foi tomada
por representantes de
63 países e organizações
internacionais que
participaram da
Conferência
Internacional de Apoio
à Nova Líbia, realizada
ontem em Paris.
A Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan)
também prometeu
continuar no país até que
Kadafi seja capturado.
O secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon,
disse que trabalhará
para organizar o envio
de missão de ajuda
humanitária ao país. ABr

O fato é que a
relutância do Brasil
em apoiar de forma
mais ativa os
manifestantes que
pressionam por
democracia pode
afetar os interesses
do país numa
região cheia de
oportunidades
econômicas

US$ 15 BILHÕES PARA RECONSTRUIR A LÍBIA

Para analistas, política externa avança para apoiar os direitos humanos, mas peca ao resistir às sanções à Líbia

Philippe Wojazer/Reuters
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 44.
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