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Farc querem Brasil à mesa
Negociador da guerrilha defende participação do país no processo de paz com o governo

Apoio.Militares e helicóptero brasileiros usados no resgate de reféns libertados pelas Farc: apesar de fornecer armamentos à Colômbia, Brasil é visto com bons olhos pela guerrilha

As Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc) defendem a participa-
ção do Brasil no processo de paz co-
lombiano. “É umpaís que tem tidouma
boa posição. Sobretudo, não declarou
as Farc terroristas”, justificaMarco León
Calarcá, um dos quatro negociadores
nomeados pela guerrilha para se senta-
rem à mesa de negociação. O primeiro
encontro está previsto para ocorrer no
dia 15 em Oslo. Depois, as reuniões
continuam em Cuba, de onde Calarcá
falou, por telefone, ao GLOBO.
No início do mês passado, o governo

colombiano e a guerrilha anunciaram
aquela que será a quarta tentativa de
pôr um ponto final ao conflito, iniciado
há 48 anos. A decisão tomada pelo go-
verno do presidente Juan Manuel San-
tos significou uma guinada em relação
à postura de confronto intransigente
adotada pelo então presidente Álvaro
Uribe (2002-2010), padrinho político
de Santos e hoje uma das principais vo-
zes críticas ao processo de paz.
— As Farc sempre quiseram tratar o

problema nacional pelo diálogo e não
pela guerra. Se as circunstâncias per-
mitirem, esse será o caminho a seguir e
esse será o caminho à paz — diz Calar-
cá, que nega o risco de que, uma vez fir-
mado o acordo pela cúpula da guerri-
lha, grupos dissidentes possammanter
vivo o conflito. — As determinações
que se tomem numa mesa são com-
promisso para toda a organização. Não
há espaço para que isso aconteça.
O processo conta com o apoio direto

deVenezuela, Cuba, Chile eNoruega. O
Brasil ficou de fora. O presidente San-
tos ligou para a presidente Dilma Rous-
seff pouco antes de anunciar o acordo.
Segundo uma fonte da diplomacia bra-
sileira, a ausência brasileira não causa
nenhum prejuízo e está de acordo com
a política “de resultados, não de prestí-
gio” adotada pelo país.

ITAMARATY ‘PRONTO A APOIAR’
As Farc são consideradas uma organi-
zação terrorista pelos EUA (desde 1997)
e pela União Europeia (desde 2002).
Tanto Uribe como Santos tentaram
convencer o Brasil a fazer uma declara-
ção semelhante, mas sem sucesso. Isso
fez com que o país ganhasse pontos
comaguerrilha, como indica a declara-
ção de Calarcá. Isso apesar de o Exérci-
to colombiano contar com aviões da
Embraer para combatê-la, e de declara-
ções como a feita pelo então ministro
da Defesa Nelson Jobim, em 2010, de
que receberia os guerrilheiros “à bala"
se entrassem no Brasil.
Além disso, o acordo de cinco pontos

discutirá temas como a questão agrária
colombiana e o narcotráfico — a guer-

rilha, acusada por EUA e ONU de ser
ativa no tráfico, é favorável à legaliza-
ção das drogas, alegando ser uma for-
ma de combater o fenômeno — além
de prever a possibilidade de participa-
ção dos desmobilizados na política. Ou
seja, caso o processo de paz dê certo, as
Farc poderão emergir como um ator
político convencional. Nessas condi-
ções, o peso brasileiro é outro atrativo.
— O Brasil é um dos países que têm

importância latino-americana, que po-
de influir sobre a economia regional
em eixos de grande alcance — diz Ca-
larcá.—Nós sempre consideramos que
são necessárias mudanças na vida co-
lombiana e em todo o continente por
igual. Se nos dão a possibilidade de fa-
zer parte das decisões do país (Colôm-
bia), bem-vinda seja.

Em nota, o Itamaraty afirmou que “o
governo apoia o processo de negocia-
ção” e que, “na medida em que puder
ajudar, o Brasil está pronto a continuar
a apoiar o diálogo e as negociações.”
Professora da Universidade Nacional

de Quilmes (Argentina) e bolsista do
Ipea, Monica Hirst avalia que uma
eventual participação brasileira seria
positiva para o país, inclusive no que
toca ao pleito de uma vaga permanente
no Conselho de Segurança da ONU.
Alguns analistas políticos afirmam

que a recente chegada ao poder de go-
vernos de esquerda — como os lidera-
dos pelos ex-guerrilheiros Dilma Rous-
seff e José Mujica (no Uruguai) — é um
dos estímulos à desmobilização das
Farc. Calarcá vê o caso colombiano
nesse contexto.

— O conflito colombiano com certe-
za parece muito com (os de) Brasil,
Uruguai, Paraguai e Chile.
O negociador das Farc também indi-

ca que não irá exigir que o cessar-fogo,
um dos pontos do plano de paz, seja
uma condição para os diálogos. Santos
diz que não haverá tréguas.
— Tem que se chegar a isso no mo-

mento claro. Quando já houver todos
os elementos em concordância e defi-
nidos namesa, então se acordará como
fazer o cessar-fogo — diz Calarcá.
Mas, enquanto Santos tem dito que o

processo de paz será uma questão de
“meses, não de anos”, o negociador da
guerrilha prefere rejeitar quaisquer li-
mites de tempo.
—O importante é que o acordo saia, e

não o tempo. l
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CUBA.As Farc
receberam as bênçãos
de Fidel Castro quando
surgiram, mas o próprio
regime cubano passou a
considerar o conflito
ruim para o continente.
Ainda assim, a afinidade
ideológica e os laços
históricos fazem de
Cuba ummembro
indispensável da mesa
de diálogos.

VENEZUELA.A
reaproximação entre
Venezuela e Colômbia
após as rusgas da época
de Uribe (2002-2010) foi
a antessala do atual
processo de paz.
Embora Chávez seja
visto como um apoiador
das Farc, o conflito
colombiano passou a
ser um problema de
segurança venezuelano,
levando o líder
bolivariano a aderir à
negociação, avalia
Socorro Ramírez, da
Universidade Nacional
da Colômbia.

CHILE.A escolha de um
país commaiores
credenciais
democráticas e, ainda
por cima, governado por
um partido mais à
direita, é vista como o
contrapeso necessário à
presença venezuelana.

NORUEGA. O país tem
tradição na mediação
de paz, participando,
por exemplo, das
negociações entre Israel
e palestinos que
levaram Yasser Arafat e
Itzhak Rabin a
apertarem as mãos na
Casa Branca em 1993.
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O peso político e econômi-
co do Brasil, e a reaproxi-
mação — não sem percal-
ços — com a Colômbia

durante os governos de Luiz Inácio
Lula da Silva eÁlvaroUribe foram in-
suficientes para garantir-lhe um lu-
gar à mesa de negociações com as
Farc. Dentre as diversas razões pos-
síveis para a decisão tomada pelo
presidente JuanManuel Santos, ana-
listas ouvidas pelo GLOBO apontam
duas: um histórico e persistente pé
atrás nas relações entre Bogotá e
Brasília; e o fato de que a presença
brasileira, embora importante para o
diálogo, não é tão imprescindível co-
mo a de Venezuela e Cuba.
“É provável que o Brasil não tenha

sido escolhido porque subsiste uma
desconfiança mútua com a Colôm-
bia, que não termina”, diz Socorro
Ramirez, professora daUniversidade
Nacional da Colômbia, por e-mail.
Pelo lado colombiano, há a per-

cepção de que o Brasil não tem uma
postura coerente no que concerne ao
conflito, diz Socorro. A própria recusa
brasileira a tratar as Farc como um gru-
po terrorista, que atraiu o apoio da
guerrilha à participação brasileira nos
diálogos de paz, poderia ser entendida
sob esse ângulo.

Um segundo motivo é o que é perce-
bido no país vizinho como uma certa
resistência brasileira a qualquer lide-
rança da Colômbia na região, ainda
que pontual. “Na VI Cúpula das Améri-
cas (em abril, na cidade de Cartagena,
na Colômbia), Dilma cancelou na últi-
ma hora uma reunião bilateral com
Santos”, diz a professora.
Já a permissão dada pela Colômbia

aos EUA para utilização de bases mili-
tares colombianas e o temor de que o
Plano Colômbia levasse à internacio-
nalização da Amazônia estão entre as
causas do desconforto brasileiro.
MonicaHirst, professora da Universi-

dadeNacional deQuilmes e bolsista do
Ipea, avalia que a eventual presença do
Brasil na mesa de negociações terá
mais o papel de “consolidar” o proces-
so de paz.
— Esse processo foi uma decisão po-

lítica extremamente difícil. Isso tem
que ser feito commuitos poucos atores,
daí a escolha de atores-chave como são
Cuba e Venezuela. Sem a participação
deles, as Farc dificilmente conversari-

am. Vejo a presença do Brasil muito
mais como uma presença que vai
consolidar um processo de paz, mas
não é uma fiança para as partes.
Ambas as analistas percebem a

aproximação entre Brasil e Colômbia
como necessária, uma vez que, como
afirma Socorro, “os dois países se
complementam”,mas precisam antes
de mais nada enfrentar os temores
recíprocos.
— A Colômbia para nós é crucial

porque temos problemas graves de
narcotráfico, vinculados à segurança
pública. Para o Brasil, émuito impor-
tante que esse processo de paz possa
ser realizado — diz Monica.
Para um diplomata brasileiro ouvi-

do pelo GLOBO, a resolução do con-
flito colombiano vai permitir poten-
cializar o Conselho de Defesa Sul-
Americano, lançado por iniciativa do
Brasil. A questão das Farc foi um
ponto controvertidoda criaçãodoór-
gão. Ao anunciar a adesão colombia-
na, Uribe exigia o rechaço do órgão a
“grupos violentos”. (V.S.) l

Um firme pé atrás
Desconfiança mútua ajuda a explicar falta de convite ao país para diálogos

Contexto MARTIN MEJIA/AP

Cautela. Santos e Dilma em Lima, no Peru
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