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Serious initiatives toward Cuba and firearms, combined with interest to use the second term to promote major 

changes in the immigration issue. With this, Barack Obama would accumulate a considerable diplomatic 

capital in Latin America to address the really important issues. The Obama administration seems to recognize 

that the major regional issues are not problems that Washington can solve alone, but transnational challenges 

that the United States have in common with other countries in the Americas - whether it's energy, security, 

education, social inclusion, competitiveness, global climate change, public safety or the economic and political 

rise of China. Opting to kill the dragons of domestic politics that hurt his first term, Obama can open space to 

align its policies with analysis that ultimately reflect the new regional realities and at the same time, the 

national interest of his country. 

Segundo o Congressional Research 
Service, o comércio entre os Estados Unidos 
e a América Latina cresceu em estarrecedo-
res 82% entre 1998 e 2009, superando as taxas 
de crescimento do comércio dos Estados 
Unidos com a Ásia ou a Europa. Apenas em 
2011, as exportações norte-americanas para 
a América Latina e as importações de pro-
dutos latino-americanos cresceram em mais 
de 20%. A cada ano, os Estados Unidos im-
portam mais petróleo cru do México e da 
Venezuela que de toda a região do Golfo 
Pérsico. Como afirmou um alto funcionário 
do governo Obama, "nosso comércio com a 
América Latina é três vezes maior que com 
a China e, com a Colômbia, o dobro de nosso 
comércio com a Rússia". 

Os Estados Unidos, além disso, tem em 
comum com a América Latina o interesse 
em fortalecer e proteger os valores demo-
cráticos e também uma constelação de 
problemas em comum - que incluem a 

ameaça implacável do crime transnacional 
e a necessidade de obter recursos energéti-
cos para o futuro. 

Os laços culturais e humanos são cada 
vez mais profundos. Os latinos perfazem 
15% da população dos Estados Unidos, e 
os Estados Unidos são hoje o segundo 
maior país de língua espanhola do mundo, 
superado apenas pelo México. 

No entanto, face à escala desses laços, 
o grau de pensamento estratégico dedica-
do pelo primeiro escalão norte-americano 
à região é desproporcionalmente baixo. 
O resultado é que a América Latina e o 
Caribe, com uma população de cerca de 600 
milhões e um PIB de mais de US$ 5,6 tri-
lhões, continuam a representar uma opor-
tunidade perdida para os Estados Unidos, 
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em termos tanto econômicos quanto polí-
ticos e diplomáticos. 

Há exceções. Os maiores países - México, 
Brasil e Colômbia - recebem tempo e recur-
sos. Ocasionalmente, os Estados Unidos 
tentam conseguir (às vezes sem sucesso) a 
colaboração latino-americana na ONU, ou 
quando desastres se abatem sobre os países 
mais pobres da região. Mas, ao longo das 
últimas duas décadas, a política interna 
norte-americana, no mais das vezes, ditou 
a agenda de Washington com relação à 
América Latina, tanto em questões de 
comércio, imigração, drogas, armas, quan-
to com relação àquele perene albatroz 
político. Cuba, há muito relacionado à 
questão supostamente crucial do "voto 
cubano" na Flórida. Igualmente espinhosa 
é a longa lista de questões e atores legados 
pela Guerra Fria que ainda exaurem a ener-
gia do já anêmico debate sobre a política de 
Washington com relação à América Latina. 

Em seu primeiro mandato, o presidente 
Obama raramente fugiu a essa dinâmica. 
Na defesa do desempenho do governo, 
altas autoridades exibem longas listas de 
diálogos, parcerias e iniciativas, citando as 
viagens da secretária de Estado Hillary 
Clinton, mais assíduas que as de qualquer 
outro secretário de Estado da história. Desde 
o início, Clinton respondeu aos democratas 
do Congresso, que recomendavam mais 
contatos pessoais e uma postura de ouvir 
com atenção, e não de pontificar. Seus dis-
cursos proferidos na região colocaram 
ideias cuidadosamente pensadas sobre 
inclusão social, gênero, educação e inde-
pendência energética. 

Igualmente, depois de um século no qual 
os ecos da Doutrina Monroe e a permanên-
cia da "carga do homem branco" domina-
ram a postura de Washington com relação 
à América Latina, Obama tentou pôr fim à 
assimetria de poder e aos ressentimentos daí 
decorrentes. Ele marcou presença em uma 
ou duas Cúpulas, trocou apertos de mão com 

Hugo Chávez, presidente da Venezuela, e 
visitou diversos países. 

No entanto, ao pedir aos líderes da re-
gião que "tratassem do futuro" em vez de 
"debater o passado", como fez em 2009, 
Obama por vezes subestimou a importância 
de tomar medidas concretas para tratar de 
queixas antigas. Em última análise, uma 
estratégia norte-americana com relação à 
América Latina, formulada para lidar com 
as realidades geopolíticas da região e pronta 
para tirar o melhor partido de suas muitas 
oportunidades econômicas, terá que ser 
trabalhada em profundidade, e viagens 
destinadas a ouvir os latino-americanos não 
serão suficientes. 

Obama assumiu a Presidência em meio 
a uma atmosfera mundial de intensificação 
do ceticismo antiamericano, mesmo entre os 
aliados mais próximos dos Estados Unidos. 
A América Latina não era exceção. Em 
2009, os dois mandatos de George W. Bush, 
marcados por tortura, transferências ex-
trajudiciais de prisioneiros, Abu Ghraib, 
Guantánamo, contrainsurgência e uma 
atitude de menosprezo frente às institui-
ções internacionais haviam reforçado 
opiniões de longa data sobre o poder 
americano. Aos olhos de muitos latino-
-americanos, os anos Bush haviam expandi-
do para o cenário global o tipo de políticas 
que há muito lhes prejudicava. Na frente 
interna, o clima hostil aos imigrantes, prin-
cipalmente os em situação irregular, em um 
país tendo que se haver com a complexa e 
emotiva questão da imigração ilegal, só fez 
agravar essa desconfiança. 

O interesse de Bush pela América Latina 
se concentrou pesadamente na guerra às 
drogas (fundada em financiamento) e em 
abrir mercados para as empresas norte-
-americanas (mensurado pelo capital políti-
co e o tempo gasto nas negociações de acordos 
de livre comércio com a América Central, a 
República Dominicana e a Colômbia). Bush, 
além disso, parecia fixado nos líderes 
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esquerdistas da região, como Fidel Castro, 
de Cuba, Hugo Chávez, da Venezuela, e 
Jean-Bertrand Aristide do Haiti. Em seu 
segundo mandato, entretanto, ele pareceu 
reconhecer que a esquerda era um traço 
permanente da política latino-americana. 
Nesse intervalo, contudo - com a atenção 
dos Estados Unidos voltada para outras 
regiões do mundo - a América Latina dei-
xou para trás sua histórica deferência para 
com as prioridades da política externa 
norte-americana. E apesar da chamada 
"maré cor-de-rosa" - a eleição, em tempos 
recentes, de governos de esquerda por toda 
a região - a América Latina, de modo geral, 
adotou políticas macroeconômicas sólidas, 
diversificando seu comércio e seus portfó-
lios de investimentos para incluir a Europa, 
a índia e a China e, ao mesmo tempo, cons-
truiu novas instituições regionais que ex-
cluíam os Estados Unidos. Com algumas 
exceções importantes - principalmente o 
consumo de drogas nos Estados Unidos e 
a frouxidão das leis americanas sobre armas 
- que vêm alimentando as redes transna-
cionais do crime organizado da região - os 
governantes latino-americanos deixaram de 
ver os Estados Unidos como a única causa ou 
a única solução para seus problemas. 

A eleição de Obama, em si, aumentou o 
prestígio dos Estados Unidos na região. 
Apenas três meses depois de sua posse, o 
novo presidente fez sua entrada na Quinta 
Cúpula das Américas, realizada em 2009 
em Trinidad-Tobago, na esperança de surfar 
essa onda de boa-vontade e, ao mesmo 
tempo, formular uma agenda para a políti-
ca regional de sua presidência. Propostas 
relativas a segurança dos cidadãos, comba-
te aos narcóticos, microfinanças, recupera-
ção econômica (incluindo a recapitalização 
do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento) e energia (a chamada Parceria de 
Energia e Clima das Américas) apresenta-
ram um cardápio substancial de iniciativas 
programáticas. E mesmo que falte a Obama 

a paciência para lidar com a profundidade 
das queixas que os latino-americanos, his-
toricamente, têm contra os Estados Unidos, 
ele conseguiu assumir um tom conciliató-
rio ao reconhecer a responsabilidade dos 
Estados Unidos por imposições passadas e 
reconhecer que o consumo norte-americano 
de narcóticos é a causa básica da violência 
provocada pelas drogas. 

Às vésperas da Cúpula, entretanto, a 
opinião política dominante na região pre-
feriu ignorar questões como energia, a crise 
financeira global e a pobreza, para se con-
centrar nas relações dos Estados Unidos 
com Cuba. A doença de Fidel Castro, anun-
ciada em 2006, e a subsequente subida ao 
poder de seu irmão Raúl Castro, em 2008, 
uniram a opinião latino-americana em tor-
no da ideia de um tratamento mais brando 
para a ilha. O exame das contas de Cuba 
efetuado por especialistas latino-america-
nos, bem como a chegada ao poder de uma 
geração de líderes latino-americanos para 
quem Cuba ainda era carregada de história 
pessoal converteram o meio século de em-
bargo norte-americano e as políticas de 
mudança de regime em um teste decisivo 
para Obama. 

Em termos simbólicos, muitos dos paí-
ses da região encaravam a renitente hosti-
lidade de Washington para com Cuba como 
um vestígio vivo do imperialismo que ha-
viam sofrido antes e durante a Guerra Fria. 
Em termos estratégicos, os Estados Unidos 
haviam perdido muito prestígio em países 
hoje governados pela esquerda e cujos lí-
deres, em certas ocasiões, usaram as políti-
cas anti-Cuba de Washington como reforço 
para suas próprias agendas internas. A fi-
xação de Washington com Cuba também 
não agradava às grandes potências da re-
gião: Brasil, México, Chile, Argentina e 
Colômbia. O embargo, na opinião desses 
países, só fazia impedir o processo de re-
formas então em curso em Havana, ao 
fortalecer a linha-dura, no exato momento 
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em que Raúl Castro havia sinalizado algu-
ma disposição de instaurar uma sociedade 
mais aberta. 

Em Trinidad-Tobago, Obama e Clinton 
reconheceram que a política norte-ameri-
cana em relação a Cuba havia fracassado, 
e ofereceram-se para escrever um novo 
capítulo na história dos dois países. Logo 
antes do início da Cúpula, Obama revogou 
algumas das restrições da era Bush, permi-
tindo a cubano-americanos com famílias 
em Cuba o direito de viajar sem impedi-
mentos e efetuar transferências financeiras 
para a ilha. (Mais tarde, em dezembro de 
2010, Obama restabeleceria, embora com 
maiores limitações, uma política da era 
Clinton que permitia, após estudo caso a 
caso, licenças para que americanos que não 
fossem de origem cubana pudessem viajar 
a Cuba). Mas, para os governantes reunidos 
em Port of Spain, essas medidas mostra-
ram-se demasiadamente limitadas para 
efetuar mudanças reais. Em consequência, 
Obama e Clinton ouviram muitas críticas 
de seus colegas latino-americanos. 

Mesmo assim, o presidente e seus repre-
sentantes sinalizaram sua disposição para 
trocar o paternalismo por parcerias, ao se 
disporem a ouvir a coalizão multicolorida, 
composta, em sua maioria, por líderes da 
próxima geração e fazendo declarações 
apropriadas sobre os tópicos da inclusão 
social e da prosperidade compartilhada. Em 
um plano mais intangível, a história pessoal 
e a juventude de Obama passaram aos 
latino-americanos a impressão de que con-
seguiriam encontrar território comum para 
dialogar com esse presidente. Desse modo, 
apesar do ceticismo quanto a Cuba, os líde-
res da região, de modo geral, deram a 
Obama um crédito de confiança. 

Alguns meses mais tarde, a Assembleia 
Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), reunida em Honduras, deu 
a Washington a oportunidade de expor de 
forma mais substantiva sua intenção 

declarada de tratar do impasse cubano. 
Quase 50 anos antes, a OEA, instada por 
Washington, havia decidido em votação 
suspender Cuba como membro da Orga-
nização. Agora, Washington sinalizava 
sua disposição a discutir as reivindicações 
de outros membros, exigindo que Cuba 
fosse trazida de volta à mesa coletiva. 
Suspeitando da OEA, que via como uma 
instituição enfraquecida pelo histórico 
domínio de Washington, Cuba assumiu 
uma posição pública evasiva nos bastido-
res das negociações, repetindo que não 
tinha interesse em voltar. Por trás do pano, 
entretanto, o secretário-geral da OEA, 
José Miguel Insulza, e o presidente brasi-
leiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ajudaram 
na negociação de um acordo que resultou 
em uma votação unânime a favor de re-
vogar a suspensão de Cuba. Mas o acordo 
dependia de Cuba solicitar sua inclusão e 
em seu respeito aos valores democráticos 
consagrados na Carta Democrática Inte-
ramericana, de 2001. Embora críticas le-
vantadas no Congresso ameaçassem 
cortar o financiamento norte-americano 
da OEA como retaliação, tanto o governo 
quanto a mídia viram o novo consenso 
como um avanço diplomático. Sem abrir 
mão da democracia, essa hábil manobra 
rendeu pontos para Washington na região 
e deu a Cuba uma vitória diplomática que 
o país podia, de forma plausível, negar 
ter buscado. 

Esse ímpeto de progresso nas questões 
regionais estancou em 28 de junho de 2009, 
quando as Forças Armadas hondurenhas 
invadiram a casa do então presidente Manuel 
Zelaya e o colocaram em um avião que o 
levou para a Costa Rica, ainda de pijamas. 
Obama e a secretária Clinton inicialmente 
condenaram o golpe e defenderam a legi-
timidade da Presidência de Zelaya. Ao as-
sim agir, eles se alinharam com vozes re-
gionais politicamente díspares como o 
Brasil, o Chile, a Argentina e o México - e 
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conscientemente se distanciaram do con-
trovertido legado de George W. Bush que, 
em 2002, deu seu aval a uma fracassada 
tentativa de golpe na Venezuela. 

Semanas depois, no entanto, o clima 
mudou, quando os organizadores do golpe 
e seus advogados pressionaram vigorosa-
mente o Congresso e a mídia norte-ameri-
canos, em defesa de uma interpretação al-
ternativa. Segundo eles, Zelaya havia pro-
vocado sua própria queda ao forçar a rea-
lização de um referendo que, embora não 
de aplicação obrigatória, poderia vir a criar 
as condições para que ele alterasse a Cons-
tituição do país e tentasse a reeleição. 
A disputa exacerbou a profunda polariza-
ção vigente em Honduras entre as forças 
do status quo (representadas pelos militares, 
pelo Congresso e pela Suprema Corte), e a 
base de eleitores, geralmente pobres e mal 
organizados, que viam a saída de Zelaya 
como um retrocesso potencialmente deses-
tabilizador para a sociedade hondurenha. 

Inicialmente, a reação instintiva de 
Obama foi de se alinhar ao consenso regio-
nal e devolver o poder a Zelaya. Mas os 
conservadores do Congresso americano, 
que haviam jurado transformar Obama em 
um presidente de um único mandato, não 
aceitaram. Interessados em acusar o novo 
governo democrático de fraco em questões 
de segurança nacional, os conservadores 
afirmaram que Zelaya havia feito por me-
recer, principalmente em razão de sua afi-
nidade com Hugo Chávez. Jim DeMint, 
da Carolina do Sul, membro republicano da 
Comissão de Relações Exteriores do Senado, 
abraçou a causa dos organizadores do gol-
pe de Honduras e não tardou a encontrar 
aliados na comissão, cuja intenção era 
evitar que Obama avançasse ainda mais na 
questão cubana: Marco Rubio, republicano 
recém-eleito na Flórida, e o democrata de 
New Jersey, Robert Menendez. Este último 
era conhecido por há muito vir advertindo 
seus colegas democratas no Congresso e a 

Casa Branca de que a adoção de uma polí-
tica mais liberal com relação a Cuba lhes 
custaria seu apoio, em termos tanto do di-
nheiro de campanha doado por seus aliados 
quanto de seu voto em projetos de leis 
importantes tratando do orçamento. Jun-
tando forças, DeMint, Rubio e Menendez 
bloquearam a ratificação dos indicados 
pelo governo Obama para os cargos de 
secretário de Estado adjunto e embaixador 
no Brasil. 

O novo governo passou o segundo se-
mestre de 2009 emaranhado em um tóxico 
processo de ratificação, ao invés de perse-
guir a estrutura política que havia propos-
to em Trinidad-Tobago. Ao final das contas, 
para garantir as ratificações, a equipe de 
Obama recuou de sua posição inicial sobre 
o golpe hondurenho e aquiesceu quanto à 
derrubada de Zelaya. Mais adiante, o gover-
no se comprometeu com programas da era 
Bush para Cuba, para os quais US$ 45 mi-
lhões haviam sido reservados no orçamento 
do ano fiscal em que Obama assumiu o 
cargo. O fato de não ter alterado esses 
programas logo veio a ter consequências 
funestas para o governo Obama, quando o 
governo cubano prendeu e processou um 
funcionário trabalhando em regime tercei-
rizado para a US AID, de nome Alan Gross, 
por atos contrários à independência e à 
integridade territorial do Estado". Gross, 
que trabalhava para uma empresa sediada 
em Bethesda e que tinha contratos multi-
milionários com a USAID, destinados a 
atividades relacionadas a Cuba, foi conde-
nado por contrabandear para Cuba equipa-
mentos de comunicações que nem podiam 
ser obtidos comercialmente nos Estados 
Unidos nem eram facilmente monitoráveis 
pelas autoridades cubanas. Defendidas com 
grande zelo por Rubio, Menendez e outros 
cubano-americanos do Congresso e promo-
vidas politicamente sob a rubrica mais 
benigna de promoção da democracia, essas 
atividades, sabidamente, eram parte dos já 
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antigos esforços do governo norte-ameri-
cano de provocar uma mudança de regime 
em Cuba. De acordo com o processo movi-
do em 2012 por Gross contra a USAID, os 
riscos envolvidos deveriam ter obrigado a 
USAID a treinar Gross em atividades de 
contrainformação e na língua espanhola. 

Nos meses seguintes, as dificuldades 
encontradas na Comissão de Relações 
Exteriores do Senado com relação a Cuba, 
Honduras e quanto às ratificações, fizeram 
com que o governo adotasse a prática de 
curvar-se às pressões ideológicas do Con-
gresso sempre que se tratasse da América 
Latina - mesmo que à custa dos objetivos 
diplomáticos antes deixados explícitos 
pelo presidente. Essa situação instalou-se 
apesar do apoio dado ao presidente por 
democratas importantes do Congresso e 
por alguns republicanos, como o represen-
tante Paul Ryan, que apoiava o comércio 
com Cuba e as viagens para aquele país. 

Esse caminho da menor resistência 
política impôs um preço ao governo em 
termos do prestígio dos Estados Unidos na 
região. Enquanto isso, o alarde em torno de 
Cuba e Honduras fortaleceu os instintos 
estratégicos do governo de concentrar-se 
nos maiores países, principalmente o 
México, o Brasil e a Colômbia. O México 
tinha especial importância em razão de sua 
proximidade e da gravidade de sua crise 
de segurança, e também da profundidade 
de seus laços comerciais e humanos com 
os Estados Unidos. O Brasil destacou-se 
por seu tamanho e seu crescente peso di-
plomático e econômico. A Colômbia, há 
muito ligada aos Estados Unidos por laços 
de ajuda na área de segurança, represen-
tava um legado de relação institucionali-
zada e uma oportunidade de incorporar 
um aliado-modelo em esforços de segu-
rança dentro e fora da América Latina. 
Com essas prioridades sobressaindo em 
uma região de baixa prioridade, a política 
de Obama para a América Latina passou 

a se parecer cada vez mais com a de seu 
antecessor. 

Se algum país merecia essa continuida-
de por parte de Washington, era o Brasil. 
Embora o segundo mandato de George 
W. Bush tenha pendido para o pragmatis-
mo e fracassado na produção de grandes 
avanços diplomáticos com a Bolívia, que 
expulsou o embaixador americano e a 
Drug Enforcement Administration (Admi-
nistração de Combate aos Narcóticos), ou 
com a Venezuela, o sexto maior produtor 
de petróleo do mundo, o governo Bush 
percebeu que o Brasil exigia uma estratégia 
mais séria. 

Na qualidade de quinto maior país em 
termos de área territorial e população, a 
simples escala física do país, aliada a seus 
vastos recursos naturais, contribuiu para 
sua ascensão no cenário global. O cresci-
mento contínuo verificado entre 2004 e 
2010 teve como resultado a integração do 
Brasil no sistema financeiro internacional, 
permitindo que o país ultrapassasse, em 
2012, a Grã-Bretanha como a sexta maior 
economia. O Brasil é um ator de primeira 
linha nos mercados de commodities e um 
dos grandes produtores de ferro, petróleo, 
soja, etanol, madeira, carne, açúcar, café e 
cítricos. O país detém 18% das reservas 
mundiais de água doce. Os programas 
sociais brasileiros, uma conquista emble-
mática de seu regime democrático, foram 
responsáveis pela rápida saída de 40 mi-
lhões de brasileiros da pobreza, o que foi 
possibilitado por um ambiente macroeco-
nômico estável de baixa inflação e taxas 
de juros em declínio. 

Segundo autoridades brasileiras, a boa 
química entre Bush e o presidente brasilei-
ro Luiz Inácio Lula da Silva ajudou o líder 
do Partido dos Trabalhadores a governar 
com uma postura centrista. Nas relações 
bilaterais, grandes questões como acordos 
de livre comércio saíram da agenda, mas 
outras iniciativas importantes serviram 
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para, lentamente, reaproximar as duas so-
ciedades. A política externa brasileira sob 
Lula e seu ministro das Relações Exteriores, 
Celso Amorim, fundada na tradição brasi-
leira de independência cautelosa em relação 
à política das grandes potências, enfatizava, 
ao mesmo tempo, sua identidade como 
potência democrática e emergente com 
interesses estratégicos em aumentar sua 
confiabilidade regional. De fato, em um 
tempo em que os sentimentos antiamerica-
nos e anti-Bush eram generalizados, o 
Brasil manteve relações cordiais com Bush 
enquanto tentava reescrever as regras de 
governança global de modo a refletir a 
nova realidade do mundo - com relação à 
política comercial na OMC, à paz e à segu-
rança nas Nações Unidas e aos direitos de 
voto no FMI. Em colaboração com outros 
países emergentes, o Brasil construiu para 
si um papel de liderança que, por vezes, 
desafiava as potências tradicionais, inclu-
sive os Estados Unidos, em termos da ar-
quitetura internacional vigente durante 
todo o pós-guerra. 

Até recentemente, o gigantesco mercado 
interno brasileiro, sua herança portuguesa 
e - em comparação com seus vizinhos - sua 
história de intensa escravidão africana -
militavam contra uma forte identificação 
com o restante da América Latina. Mas 
Lula e Amorim raciocinaram que as aspi-
rações geopolíticas brasileiras exigiam uma 
política externa que definisse o Brasil como 
a âncora estratégica da América do Sul e 
definisse os brasileiros como latino-ameri-
canos. Seguindo os passos iniciais dados 
por seu antecessor, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, eles pressionaram por 
novas instituições internacionais, como a 
União das Nações Sul-Americanas e a Co-
munidade dos Estados da América Latina 
e do Caribe. O Brasil passou a dar assistên-
cia ao governo colombiano em resgates de 
reféns e informações sobre voos com carre-
gamentos de drogas fornecidas por seu 

sistema de satélites. A partir de 2004, o 
Brasil vem sendo muito elogiado por liderar 
com êxito a Missão das Nações Unidas de 
Estabilização no Haiti. E o banco de desen-
volvimento brasileiro apoiou os investi-
mentos de megaempresas brasileiras por 
todas as Américas, inclusive Cuba e os 
Estados Unidos. 

Lula foi criticado na frente interna por 
parecer demasiadamente simpático aos 
Castros, em Cuba, a Chávez, na Venezuela 
e a Evo Morales, na Bolívia. Mesmo assim, 
à época em que Obama assumiu a Presi-
dência, no último ano do segundo manda-
to de Lula, o Brasil havia conquistado um 
sólido histórico de atuação regional. Entre 
os exemplos de maior importância, o fato 
de que o compromisso brasileiro com a 
estabilidade macroeconômica, a democra-
cia e o favorecimento de políticas de inclu-
são social era agora visto, de El Salvador 
ao Peru, como uma alternativa às bravatas, 
à tomada do poder executivo e à fraca 
administração da economia da Venezuela 
de Chávez. 

Lula desejava estabelecer boas relações 
com Obama, mas surgiram conflitos a res-
peito da decisão do governo americano de 
se opor ao consenso regional no tocante ao 
golpe de Honduras. Para consolidar seus 
ganhos na América Latina, o Brasil desafiou 
os Estados Unidos na OEAe ajudou Zelaya 
a retornar a Tegucigalpa, onde acampou 
na Embaixada Brasileira durante quatro 
meses. Washington, como também muitos 
brasileiros, viram a posição firme de Brasília 
com relação a Honduras como um caso de 
intrusão em uma sub-região das Américas 
ainda claramente incluída na cada vez me-
nor área de influência de Washington. Lula 
e seu chanceler, ao contrário, viam a crise 
de Honduras como uma oportunidade de 
agir como paladinos da própria ordem li-
beral-democrática que os próprios norte-
-americanos por tanto tempo afirmaram 
defender. O fato de a América Central ter 
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sido o palco de oligarquias apoiadas pelos 
Estados Unidos, de regimes militares, de 
esquadrões da morte e de contrainsurgência, 
contribuiu para que o Brasil se posicionas-
se como a potência regional guiada por 
princípios e respeitadora da lei. Embora 
Obama e Clinton talvez tenham visto sua 
postura frente a Honduras como a via prag-
mática da menor resistência política, prin-
cipalmente se comparada a outras questões 
mais prementes de política externa, essa 
opção pôs fim à era de relativa boa-vontade 
que teve início em Trinidad-Tobago e criou 
as condições para um outro confronto com 
Brasília, desta vez sobre uma questão muito 
mais grave: o Irã. 

As tensões globais sobre o programa 
nuclear do Irã coincidiram com o período 
de dois anos em que o Brasil ocupou o as-
sento rotativo no Conselho de Segurança 
da ONU, onde conseguir os votos a favor 
de uma resolução de sanções contra o Irã 
era a prioridade máxima na agenda de 
Obama. Lula e Amorim viam essas sanções 
como uma ladeira escorregadia que acaba-
ria por levar à guerra, e desejavam proteger 
o direito brasileiro a um programa nuclear 
para fins pacíficos, coerente com o Tratado 
de Não Proliferação Nuclear. O Brasil, além 
disso, há muito se vê como ponte e media-
dor entre as antigas e as novas potências. 
Segundo os cálculos de Brasília, o sucesso 
em trazer o Irã à mesa de negociações po-
deria preparar terreno para um assento 
permanente no Conselho de Segurança e 
evitar, ou ao menos desacelerar, o ímpeto 
em direção a um conflito direto entre o Irã 
e o Ocidente. 

Lula, além disso, acreditava ter recebido 
da Casa Branca um sinal verde tácito 
quando, com a ajuda da Turquia, ressus-
citou uma proposta anterior, que havia 
contado com o apoio dos Estados Unidos, 
de deixar que Teerã enviasse seu urânio 
para fora das fronteiras iranianas a fim de 
ser enriquecido para fins civis. Washington 

não esperava que esses esforços dessem cer-
to. Desse modo, quando Lula, o primeiro-
-ministro turco Recep Tayyip Erdogan e o 
presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad 
propuseram um acordo de troca de com-
bustíveis nucleares em maio de 2010 - sem 
dar a Washington um aviso prévio - a 
reação, no Departamento de Estado, foi de 
surpresa e irritação. Incomodado com a 
falta de deferência à liderança dos Estados 
Unidos evidenciada pelo Brasil e conven-
cido de que a equipe de Lula havia sido 
enredada em uma tática de obstrução 
iraniana, o governo norte-americano deu 
prosseguimento nas Nações Unidas a sua 
resolução de aplicação de sanções e ad-
moestou publicamente o Brasil. Para evitar 
aparecer aos olhos dos países em desen-
volvimento e do mundo não ocidental 
como um oportunista. Lula instruiu seus 
diplomatas, há muito acostumados a uma 
abstenção mais polida, a votar contra a 
resolução. Somado ao desentendimento 
com relação a Honduras, esse incidente 
provocou uma boa dose de animosidade 
entre a Casa Branca e o governo Lula. 

Foi apenas com a posse da nova presi-
denta Dilma Rousseff, em janeiro de 2011, 
que Washington e Brasília começaram a se 
recuperar do conflito sobre o Irã. Rousseff 
não demorou a mudar o tom e a substância 
da política externa brasileira, de maneira a 
dar esperanças ao Departamento de Estado. 
Ela própria vítima de tortura, Rousseff 
condenou publicamente o apedrejamento 
de mulheres no Irã e votou a favor da no-
meação de um relator especial para o Irã na 
Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas. Ela nomeou como seu ministro de 
Relações Exteriores, Antonio Patriota, em-
baixador do Brasil em Washington nos 
governos Bush e Obama. E, rapidamente, 
tomou as providências para restabelecer 
relações diplomáticas com o novo governo 
de Honduras. Um ano depois, os Estados 
Unidos e o Brasil negociaram um acordo 
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para evitar o pagamento pelo Brasil de 
quase US$ 1 bilhão em impostos sobre as 
exportações americanas como compen-
sação pelos subsídios concedidos por 
Washington ao algodão. Distanciando-se, 
além disso, de algumas das iniciativas de 
política externa mais controvertidas do 
governo anterior (no qual ela havia ocu-
pado o cargo de chefe da Casa Civil e de 
ministra da Energia), Rousseff deixou 
claro que suas maiores prioridades eram 
na frente interna: crescimento com inclu-
são social, avanços na eliminação da 
pobreza, redução da desigualdade e, para 
fazer o Brasil subir na escala do valor 
agregado, investimentos em infraestrutu-
ra e educação para fomentar as inovações 
em ciência e tecnologia. 

A política externa, portanto, tornou-se 
uma extensão mais direta de sua agenda 
interna. Em sua lista de prioridades cons-
tavam as finanças globais, as mudanças 
climáticas, energia, reforma do Conselho 
de Segurança, e gerenciamento das relações 
com a China e os Estados Unidos. A China 
se tomou a maior fonte de investimentos 
estrangeiros no Brasil e grande consumi-
dora de commodities brasileiras, como soja, 
minério de ferro e petróleo. Mas a manipu-
lação cambial efetuada pelos chineses havia 
enfraquecido o real e reduzido a competi-
tividade das exportações brasileiras. Os 
Estados Unidos, por sua vez, ofereciam um 
mercado natural para o capital e o comércio 
brasileiros, mas protegiam seus setores 
agrícola e de produção de etanol, da mesma 
forma que o Brasil. Da China, Rousseff 
precisava de reforma monetária e, dos 
Estados Unidos, acesso aos mercados, esta-
bilidade financeira e ingresso de estudantes 
brasileiros em instituições educacionais e 
científicas. Seu programa "Ciência Sem 
Fronteiras" alocou US$ 1,2 bilhão no envio 
de 100 mil estudantes de graduação e pós-
-graduação para estudos no exterior, prin-
cipalmente nos Estados Unidos. 

A natureza ubíqua da política externa 
de Lula e o conflito relativo ao Irã também 
serviram para que os governos de Obama 
e Rousseff se dispusessem a tratar de forma 
mais serena as novas crises de segurança 
internacional. De fato, as primeiras tentati-
vas de Rousseff de pôr fim ao conflito sobre 
o Irã, nos meses iniciais de seu governo, 
coincidiram com a guerra civil na Líbia e a 
controvérsia sobre o envolvimento das 
Forças Armadas norte-americanas. Em 
março de 2011, durante sua visita ao Brasil, 
Obama anunciou, de forma um tanto ca-
nhestra, o início de operações militares 
restritas para apoiar a revolta contra Muam-
mar Ghaddafi. Rousseff optou por não 
entrar em choque direto. Em vez disso, ela 
usou o que restava do mandato brasileiro 
no Conselho de Segurança para promover 
o objetivo de reforma do Conselho com a 
participação de países democráticos emer-
gentes, potências estabelecidas e países em 
desenvolvimento. Além disso, enquanto as 
mortes de civis aumentavam na Líbia, 
Patriota e Rousseff fizeram circular uma 
proposta emendando a doutrina da "Res-
ponsabilidade de Proteger" com uma com-
plementação denominada por eles de 
"Responsabilidade ao Proteger". A propos-
ta pedia uma maior atenção humanitária à 
necessidade de minimizar as mortes de 
civis que essas intervenções pretendiam 
evitar. As ideias brasileiras foram levadas 
a sério e Washington passou a aceitar o fato 
de que o Brasil e outras grandes potências 
democráticas, como a índia e a África do Sul, 
iriam insistir nas reformas e resistir de forma 
automática a se enquadrar na sabedoria 
tradicional das potências estabelecidas. 

Apesar das divergências a respeito da 
Líbia e da Síria, tanto a visita de Obama ao 
Brasil quanto, mais adiante, em abril de 
2012, a de Rousseff aos Estados Unidos, em 
grande medida retiraram da mesa de nego-
ciações as questões ideológicas. E, em de-
zembro de 2011, o Congresso finalmente 
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pôs fim, com o apoio da Casa Branca, aos 
subsídios para o etanol de milho, que há 
muito vinha sendo uma questão importan-
te para os brasileiros, buscando colocar no 
mercado americano seus próprios produtos 
de etanol de cana-de-açúcar. Mas pela exa-
ta razão de o Brasil viver em uma vizi-
nhança pacífica, não nuclear e democrática, 
o governo Obama não formulou uma estra-
tégia para as relações com o Brasil que fi-
zesse jus ao potencial do país. Ambos os 
países hoje participam de uma série de 
diálogos conjuntos, visando ainda, obvia-
mente, uma convergência de interesses 
sempre que possível. Brasil e Estados Unidos 
cooperam em questões que incluem bio-
combustíveis, iniciativas de medicina 
tropical no Caribe e na África e a interdição 
de drogas na Bolívia. Os dois países dis-
cordam quanto a Cuba, questão em que 
Rousseff se pronunciou claramente, dizendo 
ver como contraproducente a abordagem 
de Washington com relação a Havana. Mas 
os Estados Unidos, de forma incisiva, evi-
taram endossar a ambição brasileira de vir 
a ocupar um assento no Conselho de Se-
gurança da ONU, após a reforma deste 
último, ao mesmo tempo em que apoiaram 
a reivindicação semelhante partindo da 
índia. Enquanto isso, o esboço de um acor-
do de defesa-cooperação negociado no 
governo de George W. Bush perdeu subs-
tância quando o Pentágono, após uma 
agressiva campanha de lobby contra o Bra-
sil conduzida pela Hawker Beechcraft, 
cancelou um contrato pendente de compra 
de aeronaves da empresa brasileira de 
aviação, a Embraer. 

A perene condição de segunda classe 
conferida às questões latino-americanas -
mesmo em se tratando de uma potência 
importante como o Brasil - ficou claramen-
te evidente em 2012, durante a visita de 
Rousseff a Washington. Apesar de o gover-
no Obama ter assumido o compromisso de 
trabalhar em um mundo de potências 

emergentes, a independência da política 
externa brasileira e o determinismo geográ-
fico e, portanto burocrático, implícito no 
processo interinstitucional parecem des-
qualificar o país para um tratamento di-
plomático pleno. No entanto, embora os 
diplomatas e presidentes brasileiros talvez 
se ofendam com essa desconsideração, eles 
reconhecem que esse distanciamento dos 
Estados Unidos abre espaço para que o 
Brasil possa escolher livremente seus obje-
tivos de política externa a fim de dar im-
pulso a suas prioridades domésticas. 

A Colômbia, onde Washington, a partir 
de 1999, investiu mais de US$ 7 bilhões em 
atividades de combate aos narcóticos e em 
programas de contrainsurgência, historica-
mente sempre foi muito mais dependente 
dos Estados Unidos que o Brasil. No entan-
to, sob a liderança do presidente Juan 
Manuel Santos, a Colômbia vem ensaiando 
um certo grau de independência com rela-
ção a Washington, depois de anos de inti-
midade ideológica. Tendo conquistado 
ampla vantagem na luta contra as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(FARC), a principal força rebelde marxista-
-leninista colombiana, e com um histórico 
de confiabilidade por ter atuado como mi-
nistro da Defesa do presidente Álvaro Uribe, 
conhecido por suas posturas de linha-dura. 
Santos rompeu com Uribe - e, em certa me-
dida, também com Washington - com o 
propósito de pôr um término ao conflito 
interno e ao isolamento da Colômbia em 
relação a seus vizinhos. Os resultados foram 
a restauração do comércio bilateral, extra-
dições conjuntas, maior segurança nos 
mais de 3 mil quilômetros de porosas 
fronteiras e a tentativa, facilitada por Cuba 
a pedido de Santos, de forçar as FARC a 
negociar com o governo. 

Surpreendido, a princípio, pela autono-
mia de Santos, o governo Obama não de-
morou a se ajustar, e conseguiu a aprova-
ção do Congresso para o esquecido acordo 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de livre comércio negociado por George 
W. Bush. Da mesma forma, Obama redu-
ziu em ritmo constante os recursos de 
segurança enviados para a Colômbia, ao 
mesmo tempo em que incentivava Bogotá 
(que nada tinha a opor) a exportar para a 
América Central e o Caribe sua perícia 
técnica de combate a drogas, subvencionada 
pelos Estados Unidos. 

Santos, além disso, acrescentou seu nome 
à lista sempre crescente de ex-chefes de Esta-
do latino-americanos que passaram a ques-
tionar a política norte-americana de interdi-
ção dos fluxos de narcóticos que, em suas três 
décadas de existência, vem se mostrando 
praticamente ineficaz. O presidente Obama 
ouviu as críticas e aumentou as verbas para 
o tratamento do vício em drogas como um 
problema de saúde pública, e não uma ques-
tão de lei e ordem. Obama, entretanto, repu-
diou o pedido de legalização, ou estratégias 
de "redução de danos", argumentando que 
a legalização não teria efeitos sobre as fraque-
zas de base, tanto econômicas quanto institu-
cionais, que contribuem para alimentar o 
tráfico ilegal de drogas entre os países. 

A aprovação de leis legalizando a 
maconha nos estados do Colorado e de 
Washington, ocorrida mais recentemente, 
talvez venha a dar aos Estados Unidos uma 
maior margem de manobra para repensar 
os preceitos básicos da guerra às drogas. 
Até agora, contudo, a burocracia continua 
acreditando nas lições da estratégia anti-
drogas do Plano Colômbia e a, compreen-
sivelmente, se preocupar com os níveis de 
violência na região de fronteira do México 
e na América Central, o que levou Obama 
a prorrogar, com poucas emendas, os pro-
gramas de assistência ao México contidos na 
Iniciativa Mérida herdada por ele de Bush. 
A eficácia dessas iniciativas vem sendo am-
plamente questionada por ativistas de di-
reitos humanos preocupados com os danos 
colaterais provocados pela militarização 
da guerra às drogas. 

O combate aos cartéis do crime organi-
zado transnacional vem dominando as re-
lações entre os Estados Unidos e o México, 
cujas agências de segurança e inteligência 
são hoje imbricadas a um ponto que, anos 
atrás, seria inimaginável. Durante o primei-
ro mandato de Obama, Washington enviou 
ao sul da fronteira mais de US$ 2 bilhões 
em ajuda. No entanto, o presidente conser-
vador Felipe Calderón deixou o cargo 
profundamente frustrado por Obama não 
ter contribuído para o fator isolado de maior 
importância nessa tão elogiada "responsa-
bilidade compartilhada" de atacar as raízes 
da violência: o estancamento do fluxo de 
armas dos Estados Unidos para o México. 

Entre 2006 e 2011, cerca de 60 mil mexi-
canos foram vítimas de homicídios relacio-
nados aos cartéis de drogas. Muitos desses 
horríveis crimes cometidos no México fize-
ram uso de armas de fogo conseguidas nos 
Estados Unidos. De fato, nos últimos quatro 
anos, verificou-se que 70% das armas recu-
peradas pelo governo mexicano nas cenas 
dos crimes e enviadas ao Departamento de 
Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos 
(ATF) para rastreamento haviam cruzado 
a fronteira com os Estados Unidos. O res-
tabelecimento da proibição de armas de 
assalto (que foi deixada expirar em 2004) 
exige a aprovação de legislação pelo Con-
gresso. Este, temeroso do suposto poder 
político da National Rifle Association 
(NRA) não tomou as providências necessá-
rias. Em seu segundo mandato, Obama 
terá condições de provar que a NRA não 
passa de um tigre de papel. Pesquisas re-
centes indicam que 74% dos membros da 
NRA e 87% dos proprietários de armas não 
filiados à associação são a favor de algum 
tipo de medida de controle de armas, como 
o exame dos antecedentes dos compradores. 

Apesar de o Brasil ter um perfil de maior 
destaque, o problema mexicano de segu-
rança vem representando a maior priori-
dade para os Estados Unidos na região. 
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No entanto, o escândalo sobre a malfadada 
operação "Fast and Furious" (Rápida e 
Furiosa), conduzida pelo ATF, domina o 
histórico da estratégia empregada no pri-
meiro mandato de Obama para tratar de 
questões ao sul da fronteira. À medida que 
a violência crescia e a economia mexicana 
começava a prosperar, a opinião pública 
passou a questionar a insistência colocada 
por Calderón em uma abordagem milita-
rista. Alguns chegaram a ter saudades do 
período em que o Partido Revolucionário 
Institucional (PRI), que dominou a política 
mexicana por sete décadas até o ano 2000, 
manteve uma paz fria com os principais 
cartéis. Mas hoje, com os cartéis e as facções 
do tráfico mais ativos do que nunca, é pou-
co provável que a volta ao poder do PRI 
com o presidente Enrique Peña Nieto pro-
voque um retorno à situação anterior. 
Mesmo assim, é possível que um novo 
presidente mexicano e a reeleição de Obama 
preparem caminho para uma reformulação 
da estratégia de segurança seguida pelos 
dois países nos últimos seis anos. 

Obama marcou o fim de seu primeiro 
mandato com mais uma Cúpula das Amé-
ricas, desta vez realizada em Cartagena, na 
Colômbia. Mais uma vez, o presidente se 
pronunciou de forma eloquente sobre uma 
agenda regional comum, promovendo 
emprego, educação, energia, meio ambien-
te e desenvolvimento de infraestrutura, 
como maneira de tornar a região mais 
competitiva em termos econômicos no sé-
culo XXI. O presidente americano, entre-
tanto, rejeitou as reivindicações de seus 
parceiros regionais mais próximos de que 
a próxima Cúpula viesse a incluir Cuba. 
Ecoando seus comentários de 2009, ele 
observou que "às vezes acho que é como se 
... estivéssemos presos em uma distorção 
temporal, voltando à década de 1950, à 
diplomacia das canhoneiras, dos ianques, 
da Guerra Fria e isso e aquilo". É difícil 
imaginar um presidente americano dizendo 

aos israelenses, aos palestinos, aos vietna-
mitas, aos japoneses ou aos chineses que, 
eles também, encontram-se presos demais 
à história. A diplomacia das canhoneiras 
talvez seja mesmo uma coisa do passado. 
Mas a reação de Washington ao golpe de 
Honduras, a obsolescência da política 
norte-americana para Cuba e a estratégia 
ineficaz de combater as drogas com armas 
sugerem que Washington vem contribuin-
do para a perpetuação dessa distorção 
temporal. 

É compreensível que Obama se exaspe-
re com essas fixações que, no entanto, não 
precisam se tornar traços permanentes de 
seu segundo mandato. Tendo conquistado 
quase metade dos votos cubano-america-
nos na Flórida em 2012, um aumento de 
15% em relação a 2008, Obama pode agora 
agir rapidamente na questão cubana. Se 
ele assim o decidir, irá encontrar um par-
ceiro cauteloso, mas bem disposto, em 
Raúl Castro, que precisa se reaproximar 
de Washington para fortalecer sua própria 
agenda de reformas. Obama deveria tomar 
as providências necessárias para por fim 
aos programas de mudança de regime e 
negociar a troca de Alan Gross, o empresá-
rio terceirizado pelo governo americano, 
pelos cinco agentes cubanos que se encon-
tram presos (um deles, já em liberdade 
condicional) nos Estados Unidos. Ele deve-
ria usar sua autoridade executiva para eli-
minar as restrições a viagens não turísticas 
para todos os americanos e negociar um 
acordo bilateral tratando de uma série de 
questões de segurança e meio ambiente. Por 
fim, ele tem que retirar Cuba da lista de 
Estados patrocinadores do terror. Os cuba-
no-americanos do Congresso e alguns ou-
tros democratas da Flórida irão uivar em 
protesto, mas o ruído político logo será 
abafado pelo aplauso e o apoio dos intelec-
tuais, da comunidade empresarial e do gran-
de público, inclusive do número cada vez 
maior de empresários cubano-americanos 
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Text Box
É compreensível que Obama se exaspe-



de ambos os partidos. Tanto os parceiros 
latino-americanos de Obama quanto os 
céticos da região também irão aplaudir o 
presidente. Obama, então, deveria pedir ao 
Congresso que revogasse a legislação proi-
bindo as viagens a Cuba e o embargo. Os 
setores norte-americanos de turismo, agri-
cultura, energia, construção civil, saúde, 
biotecnologia e farmácia não tardarão a 
apoiar essas medidas, contribuindo para 
que Obama consolide seu legado como o 
primeiro presidente em 60 anos a dar um 
rumo racional às relações entre os Estados 
Unidos e Cuba. 

Mesmo que Obama não chegue ao pon-
to de se engajar abertamente no debate sobre 
a legalização e a descriminalização das 
drogas, limitando-se a endurecer a regula-
mentação e o enforcement das leis relativas a 
venda, rastreamento e tráfico de armas, o 
México, a América Central e o Caribe sofre-
rão menos com assassinatos por armas de 
fogo e verão os Estados Unidos como um 
parceiro de maior seriedade na luta contra 
as redes transnacionais do crime organizado. 
Obama deveria apoiar o plano de Dianne 
Feinstein, senadora da Califórnia, de resta-
belecer a proibição das armas de assalto e 
pressionar a favor do ingresso dos Estados 
Unidos na Convenção Interamericana de 
Tráfico de Armas. Apesar das previsíveis 
alegações da NRA de que medidas desse 
teor representariam uma violação da Segun-
da Emenda da Constituição americana, o 
presidente contaria com o apoio de prefeitos, 
governadores, parlamentares estaduais e 
autoridades policiais de todo o país. 

Iniciativas sérias com relação a Cuba e 
às armas de fogo, aliadas a seu interesse 

agora explícito em usar seu segundo man-
dato para promover grandes mudanças na 
questão da imigração, permitiriam ao 
presidente acumular um considerável 
capital diplomático na América Latina 
para tratar das questões realmente impor-
tantes. O governo Obama parece reconhecer 
que as grandes questões regionais não são 
problemas que Washington possa resolver 
sozinho, e sim desafios transnacionais que 
os Estados Unidos têm em comum com 
outros países das Américas - quer se trate 
de energia, segurança, educação, inclusão 
social, competitividade global, mudanças 
climáticas, segurança dos cidadãos ou a 
ascensão política e econômica da China. 
Paradoxalmente, em uma época em que os 
latino-americanos, mais do que nunca, 
tomaram consciência dos laços que os 
unem à crescente população latina dos 
Estados Unidos, a maioria das democra-
cias sólidas e das economias em expansão 
da região passaram a valorizar sua auto-
nomia e deixaram de esperar - com a ex-
ceção do Haiti - os grandes pacotes de 
ajuda externa que Washington hoje não 
tem mais condições de oferecer. Assim, 
optando por matar os dragões da política 
interna que infernizaram seu primeiro 
mandato, Obama poderá abrir espaço 
para alinhar sua análise com políticas que 
finalmente reflitam as novas realidades 
regionais e, ao mesmo tempo, o interesse 
nacional de seu país. 

Tradução 

Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 157-169, abr./ maio / jun. 2013.




