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Editorial 
HHeerrmmééss  vveerrmmeellhhaass,,  ccoommppaannhheeiirroo..  
MMaass  aaiinnddaa  aassssiimm,,  HHeerrmmééss.. 

 
Temática governamental em geral 

relegada a um segundo plano de interesse, 
sombreada pelos temas de política 
econômica e do jogo político doméstico, o 
debate em política externa brasileira tem 
recentemente estado mais freqüentemente 
na ordem do dia da Academia, dos meios de 
comunicação e também na boca do povo1. 
Com efeito, muito tem-se especulado – e 
pouco se convergido – sobre os 
prognósticos de comportamento do novo 
governo neste campo. 

 
Devidamente enfaixado, 

Lula já havia definido suas peças 
e viu-se enfim lançado no xadrez 
da política internacional. Para a 
chancelaria, o Embaixador e ex-
Ministro das Relações Exteriores 
de Itamar Franco, Celso Amorim. 
A Secretaria-Geral do Ministério 
foi desmembrada em dois 
braços: um político e o outro 
econômico. Para assumi-los, dois 
extremos de um mesmo 
espectro: o controvertido e 
enfático Embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães, notório 
opositor à ALCA e exonerado da 
direção do IPRI durante a gestão 
de Celso Lafer, terá a seu 
comando a seção política e de 
relações bilaterais do Ministério; o 
Embaixador Clodoaldo Hugueney, 
justamente o negociador encarregado do 
bloco de integração hemisférica em 2002, 
terá a seção econômica e de negociações 
comerciais. Para assessorar Lula 
diretamente em assuntos internacionais, o 
Professor Marco Aurélio Garcia.  

 
Mas afinal o que se pode esperar da 

política externa brasileira de Lula e de seus 
nomes para a área? Não se faz difícil 

                                                 
1 Vide ilustrativamente a repercussão do caso Embraer x 
Bombardier ou a crise econômica argentina, por exemplo. 

constatar, como já me 
alertara um amigo atento, 
que a definição de 
autoridades e imposição de 
estilos pode ficar confusa 
em uma área da política em 
que ícones são da maior 
relevância. Quem dará as 
cartas na política externa 
brasileira? O presidente Lula, ainda (tido 
como) neófito na diplomacia internacional? 
O experiente, infatigável e habilidoso 
negociador Amorim? Os dois pólos da 
tradicionalmente menos politizada 

Secretaria-Geral? O acadêmico 
Garcia? De um lado, pode 
haver tumulto de declarações, 
decisões e indecisões. Por 
outro, se pode bem equilibrar 
espectros distintos do policy-
making em política externa 
brasileira e achar vetorialmente 
soluções balanceadas e 
harmoniosas. Mais: a escolha 
de um diplomata de carreira 
para a chancelaria (durante a 
história republicana brasileira, 
somente 12 dos 52 chanceleres 
eram da carreira diplomática) 
significa que a formulação de 
política externa será gestada 
no Planalto e somente 
processada no Itamaraty ou 

implica uma valorização da Casa, levando-a 
ao epicentro do processo decisório nacional? 
Respostas para tais dilemas de 
interpretação e resultados desta nova 
dinâmica, só o passar dos dias contará...  

 
Sem exercícios de futurologia, 

podemos seguir os vestígios que o novo 
governo vem deixando através de suas 
declarações, do programa oficial de 
campanha e das ações recentemente 
tomadas. Que o mandato presidencial de 
Lula não vestirá uma indumentária 
revolucionária, cegamente esquerdista ou 
socialista já não era novidade para ninguém 

“(… ) faz-se ora 
uma pergunta 
quase retórica: 
pode-se afinal 

prever uma 
mudança 

kuhniana de 
paradigmas na 
política exterior 

do Brasil? A 
resposta 

provisória: 
dificilmente.” 
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há algum tempo. À luz do que já fora dito e 
re-dito pelos analistas políticos, a 
vestimenta light contribuiu decisivamente 
para a vitória petista no último pleito 
eleitoral. Nem o programa oficial de 
governo, nem as declarações públicas, 
tampouco as anunciadas medidas de 
ortodoxia econômica têm dado indícios de 
um movimento governamental de alteração 
da ordem institucional interna ou de 
contestação da ordem internacional 
instituída. Portanto, os mais incautos que 
poderiam sugerir o hasteamento de 
bandeiras anti-ianques, a renegação ao 
Fundo Monetário Internacional, a declaração 
automática de moratória da dívida externa  
ou ainda a constituição de uma espécie de 
articulação de Eixo do Mal latino-americano 
há muito perceberam o tom de 
pragmatismo e lucidez do novo governo, de 
uma esquerda nacionalista já modernizada 
em face das alterações processadas no 
sistema internacional e também no seio do 
País.   

 
Nesse sentido, faz-se uma pergunta 

quase retórica: pode-se afinal prever uma 
mudança kuhniana de paradigmas na 
política exterior do Brasil? A resposta 
provisória: dificilmente. A visão do Brasil de 
Lula acerca do cenário internacional e da 
inserção do Brasil neste seguramente difere 
daquela do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Possivelmente, penso eu, mais 
nacionalista, menos internacionalista, 
centrada em interpretações estruturalistas e 
dependentistas2. No entanto, dificilmente a 
política externa do novo governante 
alteraria as diretrizes básicas fundantes da 
PEB de FHC. Mais coerente com a realidade 
que se apresenta incipientemente, pode se 
esperar muito mais uma releitura daquela 
desfilada nos oito anos de Cardoso. 
Diferirão focos e métodos, não os princípios, 
não o mainstream.  

 
Amorim prometeu uma política 

externa “mais altiva e afirmativa”. É 
possível que logre sua promessa, mesmo 
em função da euforia internacional criada 
em torno do sucesso democrático da eleição 
de Lula e das expectativas que os outros 
atores internacionais passaram a nutrir em 

                                                 
2 Teoricamente construídas por cientistas sociais como o 
próprio Fernando Henrique Cardoso. 

relação ao Brasil. Neste sentido, as opções e 
flancos de atuação são múltiplos e variados. 
É possível que o presidente estreite relações 
bilaterais com este ou aquele pólo de poder 
ou centro econômico (por exemplo, China, 
Rússia e África do Sul, tal qual enunciado no 
programa oficial de governo, ou ainda 
Venezuela e Cuba, como aparentou pela 
atenção conferida a seus chefes de Estado 
após sua posse), sem contudo rechaçar 
nenhum, mantendo-se coerente com o 
princípio histórico de universalismo seletivo. 
É possível que o novo governo volte-se com 
firmeza para a ONU ou dela não faça seu 
espaço privilegiado prático, senão retórico3, 
embora sempre prezando pelo seu respeito 
ao multilateralismo. É bastante possível que 
enrijeça as negociações para a 
implementação da ALCA, embora 
dificilmente a descarte por completo. É 
ainda possível que estreite a aliança 
estratégica com a Argentina de forma nunca 
dantes experimentada, que lastreie a 
identidade da inserção internacional em 
uma ancoragem regional ou fomente a 
atividade exportadora com vigor inédito, 
nada para qual não tenham sido movidos 
esforços na administração passada. É tanto 
possível que a atividade diplomática volte a 
estar mais concentrada no Itamaraty do que 
no Planalto e, portanto, que se perca em 
intensidade e freqüência a diplomacia 
presidencial quanto vice-versa... No mais, é 
também possível que a legitimidade tácita 
de um governo constituído por um partido 
assumida e marcadamente esquerdista 
possibilite que o discurso em prol dos 
subdesenvolvidos, contra o protecionismo 
comercial e a favor de uma ordem 
internacional mais justa e calcada no Direito 
Internacional ganhe ainda mais força e 
platéia. Movimentos válidos, possíveis e de 
materialização viável na realidade, mas não 
inéditos.  

 
O improvável é que a PEB de Lula 

confronte tanto os princípios históricos de 
inserção internacional do Brasil (a ver, por 
exemplo, pacifismo, jurisdicismo nas 
relações internacionais e a busca no exterior 
                                                 
3 Por um lado, Lula não menciona a candidatura brasileira a 
um assento permanente do Conselho de Segurança da ONU no 
trecho em que versa sobre política externa em seu discurso de 
posse. Por outro, crê-se que pelo fato do Ministro Amorim ter 
sido representante brasileiro junto a ONU, o mesmo tenderia a 
utiliza-la como espaço privilegiado. 
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por insumos para a promoção do 
desenvolvimento interno) quanto refute os 
movimentos da Era FHC ou ainda promova 
um fechamento dos portos brasileiros. 
Enfim, os sinais apresentados pelo governo 
petista demonstram vontade política de 
aprofundamento de processos, mudanças 
de foco, priorizações outras, nacionalização 
do discurso, mas dificilmente significarão 
uma ruptura com as conquistas e com o 
caminho de inserção internacional trilhado 
pelo governo de FHC. Trocando em miúdos, 
Lula e sua chancelaria têm a chance real de 
sofisticar a política externa de FH, 
conferindo uma identidade própria à 
mesma, mas dificilmente não partirá 
daquele legado. 

 
No entanto, há de se ter em mente 

que o solo firme que FHC pisou no cenário 
internacional baseava-se não tão somente 
na idoneidade dos princípios de política 
exterior, na rede universal de contatos 
bilaterais e no peso geopolítico do País, mas 
fundamentalmente na credibilidade das 
instituições democráticas brasileiras e na 
estabilidade econômica arduamente 
conquistada e mantida. Para dar um rumo 
ao Brasil e, no limite, à sua inserção 
internacional, já advertira o Professor John 
Williamson em recente artigo na revista 
Foreign Affairs: “há esperança de que o PT 
apresente um novo modelo econômico que 
funcione sem rejeitar os alicerces de uma 
economia de mercado ou voltando-se para 
alta inflação (...) Muito dependerá se a 
administração de Lula logrará superar a 
crise financeira que estourara durante as 
eleições. Do contrário, o cenário é sombrio. 
Se conseguir, suas ações podem não gerar 
um novo milagre, mas podem ao menos 
levar a região a um futuro menos instável.”4  

No apagar das luzes, companheiro, 
o ganho de ânimo demonstrado pelas 
estrelas vermelhas envergadas nas lapelas 
brasilienses é de todo válido para o 
revigoramento da política nacional, mas, no 
que tange à inserção internacional do País, 
não há muitas estradas alternativas àquele 
caminho conquistado a duras penas durante 

                                                 
4 Tradução livre do autor desta coluna. WILLIAMSON, J. 
Lula’s Brazil Foreign Affairs Jan/Feb. 2003 Volume 81 
Número 6. 

os últimos oito anos. Pode até se mudar, 
mas também vai se continuar. 

MAIS NOTAS DA EDITORIA: 

1. Escreva para Seção Cartas de O Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os artigos 
desta edição, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de ou para os endereços eletrônicos 
de nossos articulistas. As melhores mensagens serão 
publicadas e colocadas em discussão com outros leitores na 
próxima edição. 

2. Escreva artigos para O Debatedouro 
 
Se tiver interesse em publicar um artigo em O 
Debatedouro, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de explicitando qual a sua área de 
interesse/atuação e a pertinência do artigo. As melhores 
propostas poderão ser publicadas em O Debatedouro. Os 
artigos deverão conter entre 5000 e 7000 caracteres. 
  
3. Visite nossa página e conheça as edições 
anteriores: 
 
Acesse http://pagina.de/odebatedouro e conheça as 
primeiras edições d’ O Debatedouro. 
 

Nota dos Editores: 
 
Após o recesso de Natal e Reveillón, damos agora 
os primeiros passos deste 2003. À equipe foram 
incorporados os colaboradores e amigos Danilo 
Limoeiro e Guilherme Casarões, que devido ao 
constante interesse e participação, passarão a 
nos presentear freqüentemente com seus 
promissores textos.  
 
Temos também o prazer de anunciar a parceria 
firmada entre duas publicações digitais que 
possuem grande interseção de afinidade: O 
Debatedouro e a Revista Autor. Sugiro que 
conheçam e visitem o referido periódico em 
http://www.revistaautor.com.br  
 
Em um ano tão sui generis para a política 
nacional, esperamos que o debate sobre temas 
internacionais seja também avolumado no País. 
Para tanto, mais uma vez oferecemos nosso 
espaço. 
 
A todos, um feliz 2003!  
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ZZêênniittee  ddee  uummaa  nnoovvaa  eerraa::  
O BBrraassiill de LLuullaa (Parte I) 
 
 

Entramos em 2003, 
2002 já mora na memória. 
E como se encontra o Brasil 
do início de 2003? Vivemos, 
no intervalo de 10 dias, um 
turbilhão de análises, 
reflexões, comparações, 
projeções de cenários, 
profecias, críticas, aplausos, 
entusiasmo, temeridade. 
Fatos, poucos tivemos à 
nossa disposição. 
Como em todo 
início de governo, 

abertas estão as bolsas de 
apostas para o futuro próximo. 
Mas não, nunca haverá outro 
início de governo assim, tendo 
consciência da singularidade do 
momento político por que passa 
o país. Saiu o mais longo 
governo democrático da 
República – numa transição 
exemplar – para adentrar no 
cenário um governo capitaneado 
por uma das maiores lideranças 
carismáticas da República (talvez 
a segunda mais expressiva, 
somente superada por Vargas – 
e com a ressalva que esta última 
não se estabeleceu associada à 
democracia de massas). Todo o 
turbilhão dos últimos dez dias, de 
forma inédita, não diz respeito ao 
estado da jovem democracia 
brasileira, mas a que rumos a 
democracia brasileira conduzirá o 
país pelos próximos anos. Qual 
será o Brasil de 2003 e de seus 
desdobramentos? Qual será seu 
“lugar” no mundo? Não é 
possível assumir posturas 
deterministas e resolutas quanto 
ao futuro trabalhando sobre o esteio de 10 
dias de governo. O escopo da análise é, 
portanto, limitado, bem como nossa 
capacidade de lançar luz sobre os 
movimentos futuros. Mais simples é 
levantar questionamentos e procurar 
relacioná-los para elucidar os primeiros e 
difíceis passos que serão dados à medida 
que mais e mais fatos se somem aos poucos 
que temos. Esse artigo – o primeiro de dois 

que tratarão, com abordagens diversas, do 
tema presente - será, assim, marcado por 
questionamentos, ciente dos fatos já 
havidos, averso à futurologia e comedido 
nas suas “conclusões”. Vejamos o que 
podemos colher dos primeiros dias da “Era 
Lula”, marcadamente buscando entendê-la 
mais do que julgá-la precocemente. 
  

Inicialmente, pode-se considerar 
que haja compatibilidade (a despeito do que 

apregoam alguns analistas) 
entre a candidatura Lula e 
o início do governo Lula. A 
questão é menos de se 
saber se há dois PTs, o 
“opositor” e o “governista”, 
porque o cerne do 
questionamento não reside 
(exclusivamente) no PT. A 
vitória de Lula não foi uma 
vitória avassaladora do 
“petismo”, mas decorrência 
do desgaste popular de 
uma elite política. Basta 
termos ciência de que o PT 
foi flagrantemente 
desfavorecido pelas urnas 
no plano estadual e que, 
no Legislativo, o governo 
Lula (ainda) é minoritário, 
em contraposição ao 
governo findo. A mudança 
de poder deveu-se menos 
ao sucesso das 
administrações do PT (o 
caso do Rio Grande do Sul 
é exemplar) ou a um 
programa de governo que 
se contrapusesse ao do 
PSDB (pudemos ter certeza 
disso ao longo de toda a 
campanha de 2002) e mais 

ao fulgurante carisma político de Luiz Inácio 
Lula da Silva – eivado de simbolismo 
histórico, construído a duras penas durante 
mais de 20 anos e evidente quanto de sua 
posse, aliado ao prolongado desgaste do 
partido governista. Como o Plano Real 
catalisou as vitórias do PSDB em 1994, Lula 
catalisou as “quase-vitórias” do PT em 
2002. 
 

 
 

 
 

CARLOS 
FREDERICO 

GAMA,  
24, é colunista 

semanal de 
O Debatedouro 

 
 
hiposigno@hotmail.com  

“Saiu o mais longo 
governo 

democrático da 
República – numa 

transição exemplar 
– para adentrar no 
cenário um governo 

capitaneado por 
uma das maiores 

lideranças 
carismáticas da 

República.(… ) Todo 
o turbilhão dos 

últimos dez dias, de 
forma inédita, não 

diz respeito ao 
estado da jovem 

democracia 
brasileira, mas a 

que rumos a 
democracia 

brasileira conduzirá 
o país pelos 

próximos anos.” 
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A vitória de Lula não foi 
programática na mesma medida que foi 
pragmática, o que tem implicações políticas 
significativas. Isso fica claro quando se nota 
que, paralelo ao desgaste das lideranças 
políticas do então governo, não houve 
similar desgaste do “projeto nacional” 
erigido durante a Era FHC, ao qual o 
governo Lula aderiu nas suas linhas 
mestras. A reversão das conquistas de uma 
economia estabilizada não está nos planos 
da expressiva maioria dos brasileiros – o 
recado das urnas foi no sentido de converter 
tais conquistas em mudança social 
expressiva. “Mudança com estabilidade”, o 
mote petista de 2002, não difere em 
essência do que FHC anunciava quando de 
sua posse em 1995. Á época, era claro para 
o eleitor (responsável por duas vitórias em 
primeiro turno) que o país tinha como tarefa 
precípua “arrumar a casa”, ou seja, 
estabilizar sua economia e reformular suas 
instituições, antes de aventar vôos mais 
altos. Foi o que viveu o país nos últimos 8 
anos, com todas as dificuldades internas e 
externas. Os “vôos mais altos” foram 
progressivamente tornando-se mais 
modestos e continuamente projetados num 
futuro mais distante, levando a que as 
urnas cobrassem seu preço em 2002. Não 
afirmo, entretanto, que o atual governo será 
idêntico ao anterior com um mero “verniz 
social” adicional para saciar a demanda das 
urnas, o que seria temerário. Entendo que 
as vigas mestras do governo FHC – 
basicamente macroeconômicas - serão 
mantidas, ao menos de início, e que novas 
vigas – políticas sociais – serão erigidas, 
diferindo do governo anterior no que este 
não pôde ou não se propôs a realizar. 

 
Tivemos, nesses 10 dias, provas da 

dificuldade que terá o governo Lula para 
tornar real a “mudança com estabilidade”. A 
promessa inicial foi amplificada: 1) pelo 
simples fato de que Lula forjou o termo em 
campanha e, agora, a ele foram conferidos 
poder e legitimidade para torná-lo real 
(tendo entretanto que lidar com limitações 
de toda sorte); 2) pelo próprio governo Lula 
nos últimos 10 dias, prometendo uma 
“revolução social”, uma “mudança social 
nunca dantes vista nesses 500 anos”, que 
redimiria os milhões de brasileiros 
atualmente excluídos, fazendo do Brasil 
uma nação “mais justa e mais humana” – 
tarefa iniciada com a “cruzada” convocada 
pelo presidente contra a Fome; 3) pelos 

ministros do novo governo, cada qual 
anunciando que obterá progressos mais que 
significativos em sua respectiva área 
(exemplos: fim do analfabetismo, 
aprofundamento da Reforma Agrária etc.). A 
promessa inicial, amplificada, refletiu-se na 
conformação do ministério Lula. Para a 
“área social”, nomes da estrita confiança do 
presidente, pinçados no interior do PT e 
oriundos dos setores do partido que 
aderiram à moderação pragmática em 1999, 
vencendo os setores que defendiam uma 
plataforma política e uma retórica radicais. 
Para a “economia” (incluo nesse rótulo 
ministérios como o do Desenvolvimento e 
da Agricultura), “técnicos” – nomes de 
inquestionável competência em suas 
respectivas áreas, capazes de ensejar 
confiança nos agentes e instituições 
econômicos, não pertencentes ao PT ou a 
seus partidos aliados. As exceções na 
Economia (que confirmam a regra) – 
Antônio Palocci e Guido Mantega – serão os 
responsáveis por implementar a primeira 
grande cartada de Lula, a que começa a 
diferenciar seu governo do de FHC. A 
“economia”, conquanto tenha como meta a 
manutenção da estabilidade, estará 
diretamente atrelada às ações na “área 
social”, relação que inexistia no governo 
pregresso. Faz-se necessária, assim, a 
presença de intermediários, “gestores” que 
transitem por ambas as áreas, e este papel 
coube aos formuladores do programa 
econômico de Lula durante sua campanha.  
  

Uma série de questionamentos 
derivados dessa primeira constatação 
acerca do governo Lula indica a dificuldade 
que este terá para levar a cabo sua 
promessa de campanha, reafirmada nos 
últimos 10 dias. Um primeiro 
questionamento refere-se à restrição de 
recursos que o futuro governo deverá 
enfrentar. Haverá recursos suficientes para 
promover a mudança social na escala 
desejada? Não obstante duas medidas de 
relevo já estarem em curso (a primeira, 
reavaliação do dispêndio público anterior e 
interrupção do mesmo em caráter 
temporário; a segunda, redirecionamento 
de recursos rumo aos ministérios da “área 
social”, especialmente para o combate à 
Fome), mudanças sociais de caráter 
estrutural podem-se revelar pesado fardo 
para o Erário público federal, o que poderá 
ensejar modificações profundas na 
Economia, sacrificando eventualmente a 
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propalada estabilidade. O governo Lula 
deixa claro que esta situação é indesejável e 
que o caminho a ser buscado é o do 
crescimento (melhor dizendo, 
desenvolvimento) econômico.  

 
Surgem daí nosso segundo e 

terceiro questionamentos. O segundo diz 
respeito à compatibilidade entre mudança 
social em larga escala e manutenção da 
estabilidade da economia, recaindo no que 
falei nas linhas anteriores acerca da 
disponibilidade limitada de recursos. O 
terceiro questionamento é, de certa forma, 
mais complexo do que o segundo: a relação 
entre estabilidade econômica e crescimento 
(ou desenvolvimento). O governo Lula 
sacrificaria, eventualmente, as metas de 
inflação e os patamares atuais da taxa de 
juros em prol da promoção do 
desenvolvimento? Que alternativas terá o 
país para obtenção de recursos destinados 
ao investimento, quais são as possibilidades 
de ampliação do crédito? (tratarei mais 
detalhadamente da interface externa da 
economia brasileira no artigo da próxima 
semana). A retórica “nacional-
desenvolvimentista” de ministros e do 
próprio presidente não faz mais que inflar o 
terceiro questionamento, lançando dúvidas 
sobre que papel o Estado federal terá na 
gestão da economia sob a égide de Lula, 
conquanto o presidente e seus ministros 
desmintam a todo momento que esteja em 
curso uma “re-estatização” da economia 
nacional. 

 
 Passemos ao quarto 
questionamento, o último desse artigo e 
que, de certa forma, deriva do segundo. 
Este se refere à articulação entre os dois 
“setores” do governo – os petistas da área 
social e os “técnicos”. Haverá harmonia? As 
desautorizações públicas de ministros de 
ambos os “setores” feitas pelo presidente 
nos últimos 10 dias indicam que, se não há 

certeza quanto à harmonia do ministério, o 
presidente agirá de maneira isonômica e 
servirá, perenemente, como elemento 
“focalizador” das ações de governo. 
Demonstração nesse sentido é a corrente 
“caravana” empreendida pela quase 
totalidade de ministério, liderada pelo 
presidente, tomando contato com a miséria 
de muitas regiões brasileiras. O trabalho 
conjunto dos ministérios “sociais” e 
“econômicos” é fácil de ser aventado para o 
futuro próximo, não apenas devido à cultura 
política “participativista” de que está 
imbuída a elite política governante, mas 
igualmente ensejada pela sobreposição 
temática manifesta no ministério Lula, com 
ministérios tendo que lidar com o mesmo 
problema, nem sempre com enfoques 
diversos. Não temos, no entanto, elementos 
suficientes para motivar uma análise 
aprofundada. 
 
 O presente artigo, iniciando o 
debate sobre o Brasil do governo Lula, 
levantou uma série inicial de 
questionamentos centrados no trabalho do 
novo Executivo federal, analisando sua 
conformação política (que será retomada, 
sob outro enfoque, no próximo artigo), os 
desafios a ele antepostos e as decorrências 
de seu discurso e sua breve prática nesses 
10 primeiros dias de governo. Lançou luz 
sobre as diretrizes centrais do governo Lula, 
como estas se diferenciam das do governo 
anterior e no que se assemelham às deste. 
Não pretendeu esgotar o tema e, para seus 
propósitos, faz-se necessário lançar luz 
sobre as relações do Executivo federal com 
os demais poderes da República, bem como 
as relações exteriores do Estado brasileiro. 
Estes elementos de grande importância 
serão abordados no artigo desta coluna na 
próxima semana, permitindo encapsular os 
primeiros dias do Brasil de Lula numa 
moldura analítica coerente, coesa e 
abrangente. Até lá! 
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Dos aavveennttuurreeiirrooss  rreennaasscceennttiissttaass 
aos tteeccnnooccrraattaass  ppóóss--mmooddeerrnnooss: 
A evolução de um ofício
 
 

Estreando na posição de colunista, 
elegi dedicar este meu primeiro texto não-
editorial e, por isso, não necessariamente 
conjuntural, ao contemplar – senão com o 
devido cuidado metodológico, com gosto e 
interesse soberbos pelo tema – da evolução 
de um ofício, noutros tempos, 
segundo sábios de outras 
épocas, a “instituição-mestra 
das relações internacionais”.5 
Falo, naturalmente, do sistema 
diplomático. Procurarei, nas 
linhas que seguem, a partir de 
um relato deveras 
descompromissado, traçar uma 
breve panorâmica da evolução 
por que passou a Diplomacia, 
enquanto importante 
engrenagem do Sistema 
Internacional, no decurso de 5 
ou 6 séculos de História... 

 
Surgido em meio aos 

sobressaltos e intempéries da 
Baixa Idade Média, consolidado 
nos Tempos das Grandes 
Navegações, o ofício do 
diplomata passou por notáveis 
alterações, de rumo e de 
sentido, ao longo dos tempos. 
Não só no que é atinente ao rol 
de missões e funções que se 
lhe atribuiu ontem e se lhe 
atribui hoje, mas mais 
notadamente pelo tratamento 
burocrático-racional que o 
funcionário público do Corpo Diplomático de 
um dado país deve imprimir aos “affaires” 
internacionais contemporâneos, bastante 
diferentemente do que ocorria não se vai 
tanto tempo. 

 
O diplomata de ontem, mensageiro 

d’El-Rey, tratante das núpcias entre nobres 
da realeza ou, antes ainda, enviado especial 
aos grandes mercados venezianos, florenti- 

                                                 
5 WIGHT, Martin. “A política de poder”. Brasília: 
1985, EdUnB. 

 
 
nos ou milaneses, não 
usufruía, certamente, de 
muitas das prerrogativas e 
imunidades de que seus 
colegas hodiernos 
desfrutam. Não, decerto, 

em termos 
institucionais. 

E, sem 
embargo, também raramente 
em termos fáticos. A vida dos 
primeiros diplomatas, 
equivocadamente  associada à 
pompa e à suntuosidade dos 
grandes castelos, fazia-se, via 
de regra, miseravelmente mais 
conturbada e difícil do que o é 
hoje.  

 
Não poucos são os 

relatos de diplomatas, nos idos 
dos séculos XV e XVI, que 
experimentaram do degredo e 
da degradação, da fome e da 
miséria, da perseguição política 
e da humilhação popular. Em 
seus despachos ao Rei, os 
homens da Diplomacia 
expunham, com riqueza nos 
detalhes, as tais dificuldades 
enfrentadas, que incluíam 
desde o preconceito dos 
nacionais em relação a 
diplomatas estrangeiros até a 
dura tarefa de impressionar por 
via da ostentação de bens – 

cavalos, correntes de ouro, serviçais por 
todo o redor – em uma Londres do século 
XV, com um custo de vida absurdamente 
alto, em que o luxo se inviabilizava para os 
que não fossem membros da Corte. 
Imaginem os senhores que as “casas de 
câmbio”, à época, não existiam; a taxa de 
paridade entre moedas era fixada por 
mercadores locais, ao seu bel prazer, 
corroendo, assim, na troca, parcela 
considerável dos recursos monetários de 
diplomatas. Isso para não mencionar as 
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A metáfora do 

“xadrez 
internacional” – ou 
seja, a de um jogo 
lento, pensado, em 
que uma simples 
jogada pode levar 
horas e horas para 
se concretizar –, 

tão reiteradamente 
empregada para 

simbolizar as 
interações entre 

agentes do 
Sistema 

Internacional, 
definiria muito 

melhor as relações 
internacionais 
havidas àquela 
época do que 

propriamente as 
de hoje, pois.” 
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inacreditáveis dificuldades de transporte e 
de comunicação6. 

 
A função precípua do diplomata 

renascentista seria a de coletar informações 
sobre o país para o qual tivesse sido 
enviado. Em bom português, espiar. Espiar 
tanto quanto lhe fosse possível, já que 
poucas eram as palavras proferidas pelo 
Rei. Quando discursos eram feitos, esses 
tinham a manifesta intenção de confundir, 
não a de esclarecer. Sendo assim, competia 
ao diplomata, por intermédio de exercícios 
protoneurolingüísticos, captar sentidos e 
mensagens que afluíam dos gestos e 
subgestos, legítimos ou farsescos, do 
monarca. Cada ação encerrava uma (ou 
algumas) significação (ões). 

  
Deste modo, forjava-se um padrão 

de diplomacia pachorrenta, de longo prazo, 
em cujo contexto os estímulos tardavam a 
ser enviados; as respostas, se chegavam, 
quando chegavam, já não mais 
necessariamente refletiam a realidade 
vigente, tamanha era a morosidade e a 
ineficácia das comunicações. A metáfora do 
“xadrez internacional” – ou seja, a de um 
jogo lento, pensado, em que uma simples 
jogada pode levar horas e horas para se 
concretizar –, tão reiteradamente 
empregada para simbolizar as interações 
entre agentes do Sistema Internacional, 
definiria muito melhor as relações 
internacionais (interestatais ou 
intermonárquicas) havidas àquela época do 
que propriamente as de hoje, pois. 

 
Com simplicidade, Sir Henry Wotton 

sustentara, certa feita, que “um embaixador 
é um homem honesto enviado ao exterior 
para mentir pelo bem de seu país”. Será 
que tamanha simplicidade não nos guia a 
um perigoso simplismo? Talvez sim. A visão 
acerca do homo diplomaticus quinhentista, 
paladino de uma era que o Prof. Jeffrey 
Sachs reconhece como que a dos 
propêndios do processo de Globalização7, 
não há que viger em um mundo altamente 
                                                 
6 Para se ter uma idéia, as tempestades chegavam a atrasar em 
meses a viagem de um diplomata. Um despacho de Londres a 
Veneza ou Milão levava em média 3 semanas para chegar ao 
seu destino final, quando não era interceptado por terceiros ou 
se perdia nos naufrágios. Para maiores detalhes, ver excelente 
artigo “Sent Abroad to Lie” in The Economist, 21 de dezembro 
de 2002. 
7 SACHS, Jeffrey. “Globalization and the Rule of Law” in: 
Remarks to the 1998 Alumni Gathering of the Yale Law 
School. 15 de outubro de 1998. 

interdependente e conexo, com processos 
decisórios de escala global, multilateralismo 
complexo e fabuloso aumento da 
“velocidade institucional” como o de agora. 

  
Mas é fato também que muitos dos 

cacoetes dos diplomatas primevos, quando 
não se manifestam de forma integral e 
original, apenas se revestem de algum 
verniz de sofisticação, vindo reincidir ainda 
hoje quando da condução dos negócios 
internacionais de seus países. Os espiões de 
ontem ganharam em recursos tecnológicos, 
mas continuam a espionar, seja a partir de 
satélites, interceptação de mensagens 
criptografadas, vasculhadelas de 
informações “open source” ou mesmo pela 
arcaica estratégia de infiltração de agentes; 
os embusteiros de antes podem mentir hoje 
com mais recursos, pantomímicos e 
vocabulares, e assim ainda o fazem, tal 
como antigamente; as negociações de paz 
permanecem sob os auspícios dos 
diplomatas mais hábeis, enviados sempre 
que se faz necessário arrefecimento de 
ânimos; o impressionismo pela via da 
ostentação, em vez de se valer de 
‘cavalinhos e serviçais’, usa como 
instrumentos outros atributos de poder, 
embora não tão ternos ou singelos quanto 
os d’outrora.  

 
Num mar de descontinuidades, 

afigura-se-nos clara e evidente a percepção 
de que o jogo que fora jogado por homens 
como de Puebla, Soncino e Trevisano – 
precursores do que hoje chamamos de 
Diplomacia – continua a ser jogado pelos 
diplomatas de hoje. O ofício se modificou 
estruturalmente, disso não temos dúvida. E 
dessas mudanças trataremos 
tempestivamente. Mas importante também 
se faz perceber a linha de continuidade que 
une os aventureiros renascentistas aos 
tecnocratas pós-modernos e que, 
inobstante, permite-nos inscrever-lhes sob 
a mesma categoria: a dos diplomatas. 
Aventureiros e técnicos que são e que 
sempre serão. 
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AAAmmmééérrriiicccaaa   LLLaaatttiiinnnaaa   222000000333:::
Pax Tenebras Lux? 
 
 

 
Estamos iniciando um 

novo ano, cheio de novas 
expectativas. No tocante à 
América Latina, o ano que se 
passou pode ser visto como 
um ano especial, de 
acontecimentos ímpares. Em 
suma, 2002 foi um ano sui 
generis para o continente 
latino-americano. 

 
Excetuando-se o Chile, 

que sob o governo de Ricardo Lagos, 
socialista moderado, vem passando 
relativamente sem problemas por 
tais oscilações, após cerca de oito 
anos de alinhamento incondicional 
ao malfadado “Consenso de 
Washington”, as massas dos países 
latino-americanos, decepcionadas 
com quase uma década de 
sacrifícios inúteis, mostraram todo 
seu descontentamento nas ruas e, 
quando possível, também nas 
urnas. 

 
Na Bolívia, o líder socialista 

e indígena Evo Morales – muito 
pouco conhecido até então –, 
graças a erros crassos do 
embaixador estadunidense, não somente 
disputou as eleições presidenciais bolivianas 
como chegou ao segundo turno e tornou-se 
o principal líder da oposição daquele país. 

 
O Peru, por sua vez, mediante 

manifestações populares nas ruas de 
Arequipa, rechaçou a tentativa do 
presidente Alejandro Toledo de privatizar 
duas companhias elétricas. Além disso, 
Alejandro Toledo amargou a derrota nas 
eleições locais de todo o país e padece 
também de uma popularidade de apenas 
16% segundo as pesquisas de opinião. 

 
No Equador, após uma série de 

medidas de cunho ortodoxo – como, por 
exemplo, a dolarização da economia – uma 
outra aliança envolvendo setores 
nacionalistas, socialistas e também aqueles 

ligados à causa indígena elegeram o coronel 
Lucio Gutiérrez como presidente do 
Equador. 

 
Na Colômbia, a inflexão se deu em 

direção oposta. Frente a uma guerrilha que 
se denomina de “esquerda”, o país elegeu 
um representante da extrema direita para 
lidar com este problema: Álvaro Uribe. 

 
No tocante aos sócios menores do 

Mercosul a situação não é muito diferente. 
Por um lado temos o Paraguai, no qual o 
presidente Luis González Macchi não 

somente desistiu das 
privatizações do setor 
telefônico como também 
corre o risco do 
impeachment, tendo em 
vista as acusações de desvio 
de dinheiro de bancos 
liquidados e de compra de 
uma BMW roubada no Brasil 
para uso oficial. Por outro, o 
Uruguai tem um presidente, 
Jorge Battle, que mal pode 
sair às ruas devido à 
insatisfação popular 
uruguaia. 

Por fim, temos três 
casos que, em função da 

importância dos países com relação ao 
continente, são os mais paradigmáticos. 

 
Em primeiro lugar, temos a 

Argentina. Após anos de políticas 
econômicas equivocadas, a Argentina 
desfaleceu durante o governo de Eduardo 
Duhalde, enfrentando uma série de duras 
manifestações populares. Tais crises 
influenciaram todo o continente, e de 
maneira especial, o Brasil. 

 
Em segundo lugar, podemos situar a 

Venezuela de Hugo Chávez, que após 
amargar uma tentativa frustrada de golpe 
de Estado em abril de 2002 vem sofrendo, 
desde Dezembro último, uma dura investida 
por parte dos setores insatisfeitos – 
notadamente os setores das classes média e 
alta.  

"(...) após anos 
de adoção cega 

de um modelo de 
cunho ortodoxo, 

vê-se que ele não 
foi capaz de 

trazer o 
desenvolvimento 

outrora 
prometido ao 

continente latino-
americano". 

 
 

 
 

 
LEONARDO 

CÉSAR RAMOS 
23,é colunista 
semanal de 

O Debatedouro 
 

 
  lcsramos@ig.com.br 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

11 

CC C
oo o n

n n t
t t rr r

aa a  
  aa a

   MM M
AA A

RR R
ÉÉ É

 

 
Por fim, temos o Brasil, que após 

oito anos de um governo adepto do 
“Consenso de Washington”, se vê frente a 
uma realidade completamente nova, cheia 
de novas perspectivas e possibilidades, já 
que, pela primeira vez em sua história, um 
legítimo representante das classes menos 
favorecidas chegou ao poder: Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

 
O que tudo isto quer dizer? Ora, 

embora seja muito cedo para análises mais 
sistemáticas, algumas pequenas porém 
relevantes colocações podem ser feitas 
acerca de tal realidade. 

 
Em primeiro lugar, vemos o 

esgotamento de um modelo. Ou seja, após 
anos de adoção cega de um modelo de 
cunho ortodoxo, vê-se que ele não foi capaz 

de trazer o desenvolvimento outrora 
prometido ao continente latino-americano. 

Em segundo lugar, vemos o que 
seria um momento de inflexão. Apesar da 
situação de miséria enfrentada por grande 
parte dos países latino-americanos, é real a 
possibilidade de mudança na situação do 
continente. 

 
 Grande parte destas expectativas 

está depositada nos três últimos casos. Ou 
seja, em como e quando a Argentina sairá 
da crise; em qual será o desfecho da 
situação venezuelana; e, principalmente, 
como será o desenvolvimento do governo 
Lula no Brasil. Resta esperar que, neste ano 
que se inicia, todos os casos supracitados 
tragam não somente esperanças, mas 
também medidas práticas que confirmem e 
alimentem tais esperanças, principalmente 
por parte daqueles que mais necessitam de 
tais mudanças. 
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GGuueerrrraa  rreemmoottaa  
Uma análise do conflito do Iraque à luz de HHuunnttiinnggttoonn e NNyyee 

 
 
“Na dúvida, recorra aos grandes 

autores”. Este é um dos instrumentos que 
podemos utilizar quando nos colocamos a 
fazer assunções sobre a ocorrência ou não 
de um fenômeno no futuro. Para não correr 
o risco de receber o epíteto de “futurólogo”, 
com asserções derivadas do senso comum, 
é necessário que o analista evoque 
embasamento teórico, recorrendo aos 
escritos das eminências 
doutrinárias sobre a questão. É 
isso que este artigo se propõe 
a fazer: analisar brevemente o 
quão provável seria uma ação 
unilateral dos Estados Unidos 
no Iraque levando em 
consideração as visões de 
Samuel Huntington e Joseph 
Nye Jr. sobre o sistema 
internacional atual e a política 
externa norte-americana. 

 
Huntington afirma que 

com o crepúsculo da ordem 
bipolar, o modus operandi do 
sistema internacional passa ser 
o que ele denomina ordem 
unimultipolar, constituído de 
uma superpotência 
hegemônica e, em um segundo 
nível, as principais potências 
que predominam sobre 
determinadas regiões do 
mundo. Na classificação de 
Huntington, exemplos destas 
potências secundárias seriam o 
co-domínio franco-alemão na 
Europa, a eminência da Rússia 
na Eurásia, da China no Oriente, da Índia no 
sul da Ásia, do Brasil na América Latina, do 
Irã no Sudoeste Asiático e da África do Sul e 
Nigéria na África O sistema ainda seria 
composto por um terceiro grupo de países, 
que seriam as potências regionais 
secundárias, cujos interesses geralmente se 
confrontam com a principal potência  
regional. Fazem parte deste grupo a Grã-
Bretanha em relação a França e Alemanha, 
a Ucrânia em  relação à Rússia, o Japão em 
relação à China, o Paquistão em relação à  
 

Índia, a Arábia Saudita em 
relação ao Irã e a Argentina 
em relação ao Brasil8.  

 
Dada esta 

perspectiva do sistema 
internacional unimultipolar, 
Huntington defende que a 
resolução das principais 
questões internacionais 

implica uma ação 
do hegemon. 
Todavia, ao 
contrário do que 
ocorre no sistema unipolar, onde 
o Estado proeminente caminha 
sozinho com facilidade, na ordem 
unimultipolar, a potência 
dominante deve contar com a 
cooperação ou aquiescência de 
boa parte das potências 
secundárias. Nas palavras do 
autor, é necessário que “os 
norte-americanos parem de agir 
e falar como se vivêssemos em 
um mundo unipolar. Não 
vivemos. Para tratar de qualquer 
questão mundial relevante, os 
Estados Unidos precisam da 
cooperação de ao menos 
algumas das principais 
potências”. Huntington ainda 
arremata: “Sanções e 
intervenções unilaterais são a 
receita praticamente infalível 
para verdadeiras catástrofes em 
política externa”.9  

 
Colocada a visão atual do 

sistema internacional de Huntington, 
passemos agora para uma discussão sobre 
as concepções de Joseph Nye Jr. acerca da 
política externa norte-americana. Nye 
sustenta, em “O paradoxo do poder 

                                                 
8 HUNTINGTON, S. A superpotência solitária. 
Política Externa, São Paulo, vol. 78, nº 2, pp 
12/25, março/abril 1999.     
9 Idem p.23 
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americano”10, a ocorrência de uma 
multilateralidade seletiva – concordando 
com o diretor de planejamento político do 
Departamento de Estado, Richard Haass, 
que cunhou o termo “multilateralismo à la 
carte”. Nye afirma que os EUA devem 
primar pelo multilateralismo, mas enumera 
as ocasiões em que seu país deve agir 
unilateralmente. Dentre elas estariam 1) os 
casos que envolverem os interesses vitais 
de sobrevivência, exemplificados pela crise 
dos mísseis cubanos e 2) acordos 
multilaterais que restrinjam a capacidade 
estadunidense de manter a paz em 
territórios instáveis. 

 
Estas duas ocasiões propostas por 

Nye, que exigem uma postura unilateral, 
não parecem estar diretamente relacionadas 
a uma intervenção unilateral no Iraque. Isto 
porque este país não parece ser uma 
ameaça aos interesses vitais de 
sobrevivência norte-americana, tal qual o 
foi a crise dos mísseis, já que não é 
confirmada a existência de armas químicas 
e/ou biológicas neste país e que a 
capacidade balística iraquiana está longe de 
alcançar o território norte-americano. A 
ausência de provas materiais contra o 
Iraque ficou evidenciada nos relatos feitos 
por Hans Blix e Mohamed El Baradei ao 
Conselho de Segurança, na última quinta-
feira (09/01), já que os inspetores da ONU 
não descobriram indícios de armas de 
destruição em massa ou meios de produzi-
las no Iraque.Neste sentido, a Coréia do 
Norte parece ser uma ameaça que 
mereceria mais consideração, em que 
pesem as ameaças ao interesse vital de 
sobrevivência, uma vez que possui ogivas 
nucleares e mísseis que teriam capacidade 
de alcançar o Alasca.  

 
Quanto ao segundo ponto colocado 

por Nye, o autor aborda a necessidade de 
cautela quanto a acordos multilaterais, o 
que parece ir ao encontro das atitudes de 
Washington em relação às instituições 
multilaterais, a exemplo de seu afastamento 
do Tratado de Proibição de Testes Nucleares 
(CTBT), do Tratado de Mísseis Balísticos 
                                                 
10 NYE JR., J. O paradoxo do poder americano. 
Porque a única superpotência do mundo não pode 
prosseguir isolada. São Paulo: Editora UNESP, 
2002.  

(ABM) e ainda do Protocolo de Montreal 
sobre Minas Terrestres. Desta forma, no que 
tange a este ponto específico defendido por 
Nye, o autor não parece fazer alguma 
apologia a intervenções militares unilaterais, 
como seria o caso de um ataque ao Iraque 
fora dos auspícios do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.  

 
Caminhando ainda pelos escritos de 

Nye, constatamos que o autor afirma que a 
política externa estadunidense no novo 
século deve se distanciar dos instrumentos 
tradicionais e se pautar cada vez mais nos 
poderes baseados em sua cultura, valores e 
instituições, o dito Soft Power. O paradoxo 
do poder americano seria destarte que este 
é tão extenso, que gera a tentação de levar 
a potência isoladamente, o que resultaria no 
desgaste e declínio do mesmo. Por 
conseguinte, Washington deveria buscar o 
multilateralismo global e legitimidade frente 
a outras potências (como União Européia, 
Rússia e China)  para que seu poder não se 
deteriore.  

 
No entanto, o argumento de Nye se 

diferencia daquele de Huntington quanto à 
sua natureza. Nye faz asserções de cunho 
prescritivo, ou seja, de como os EUA 
deveriam agir, ao passo que o conceito de 
ordem unimultipolar de Huntington está 
mais relacionado a uma análise das 
capacidades reais de ação dos EUA no 
sistema internacional. Segundo o autor, 
esta capacidade de ação estaria limitada à 
aquiescência de boa parte das potências 
secundárias. Esta ressalva é importante e 
iremos retomá-la quando chegarmos em 
nossa conclusão. 

 
Tendo em mente as assunções dos 

dois autores, convido agora os leitores a um 
breve passeio pelos acontecimentos do 
mundo real. Após feita esta sintética revisão 
fática, procederemos, à guisa de conclusão, 
a uma inferência sobre o quão provável 
seria uma intervenção unilateral de 
Washington no Iraque, à luz das 
argumentações de Nye e Huntington, aqui 
discutidas. Vejamos os acontecimentos no 
mundo real para depois relacionarmos 
teoria e fato e façamos por fim inferências 
sobre o quão provável é uma intervenção 
unilateral de Washington no Iraque. 
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Em uma averiguação dos ocorridos, 
é possível constatar que alguns aliados 
estadunidenses tendem a prezar por uma 
postura mais branda no trato da questão 
iraquiana. A França emerge como liderança 
contra uma ação fora do âmbito do 
Conselho de Segurança e sem provas 
concretas da existência de armas de 
destruição em massa ou de projeto 
iraquiano para o desenvolvimento deste 
artefato.  

 
Vários outros governos, como 

Rússia e China, sinalizaram à Casa Branca 
que deve ser dado mais tempo aos 
inspetores da ONU no Iraque, o que 
refletiria uma preferência não por uma 
solução militar ao problema, mas sim uma 
ação diplomática agressiva, a exemplo da 
própria Resolução 1.441, que persuadiu 
Saddam Hussein a aceitar novamente os 
inspetores da ONU no país. O representante 
russo nas Nações Unidas afirmou que as 
inspeções apenas começaram e o maior 
aliado dos EUA, a Grã-Bretanha, em 
sinalizações contraditórias, já que este país 
aumentou seu contingente militar no Golfo 
Pérsico, afirmou ser necessária mais calma 
quando se falar dos prazos da Resolução 
1.441. Tony Blair ainda pediu, em discurso 
público, a Bush que ouvisse as opiniões no 
mundo acerca de sua reação ao terror e a 
proliferação de armas de destruição em 
massa. Neste ponto em especial, a atitude 
de Blair concorda com a opinião de Nye 
sobre o Soft Power e a sustentação 
ideológica e moral da estabilidade 
hegemônica.  

 
Desta forma, é possível perceber 

que os EUA não parecem contar com o 
apoio irrestrito a uma ação militar no Iraque 
por parte de alguns membros principais da 
comunidade internacional (mesmo não 
levando em consideração o apoio 
incondicional ou não da Grã-Bretanha), que 
seriam as ditas potências secundárias. 
Conseqüentemente, caso o esquema de 

ordem unimultipolar de Huntington, 
discutido acima, esteja em conformidade 
com a realidade, torna-se bastante 
improvável uma ação norte-americana fora 
dos auspícios da ONU, que seria o principal 
canal por onde as potências secundárias 
expressariam sua aquiescência às ações 
estadunidenses. E em se confirmando a 
tendência de que algumas potências se 
oponham a uma solução militar à questão, 
tendência esta que para se prolongar 
necessita de uma postura mais colaborativa 
de Hussein, a própria deflagração do conflito 
também seria um cenário incerto, levando-
se em consideração a referida concepção de 
Huntington.  

 
No que diz respeito às asserções 

teóricas de Nye, devido à sua natureza que 
busca prescrever um certo tipo de 
comportamento à sua nação em relação a 
este tema, não é possível deduzir destas 
premissas o quão provável seria uma ação 
unilateral no Iraque. Não obstante, é 
possível defender que caso suas assunções 
ecoem nas mentes dos policy-makers da 
Casa Branca (o que não seria improvável, 
dado o grande respeito conferido a este 
membro da inteligentsia nos círculos 
políticos norte-americanos), uma ação 
militar unilateral antes dos prazos da 
Resolução 1.441 se expirarem também seria 
algo inesperado.  

 
Todavia, caso se confirme a ação 

militar unilateral dos EUA no Iraque, esta 
poderia ser o divisor de águas entre o fim 
de uma ordem unimultipolar, que vigorou 
no decênio após o fim da bipolaridade, e o 
adentrar de uma ordem unipolar, com o 
hegemon caminhando sem prestar muita 
satisfação aos seus correligionários. O 
poderio estadunidense conferiria, de fato, 
ao país, a mesma liberdade de 
movimentação que possuía a Roma Antiga 
no mundo clássico, só que agora exercida 
sobre um império que é simplesmente todo 
o mundo. 
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A DDiipplloommaacciiaa  BBrraassiilleeiirraa e  
a crise da VVeenneezzuueellaa:  
um novo ddeessaaffiioo. 
 

 
A crise na Venezuela, 

que há mais de um semestre 
polariza a população da 
República Bolivariana, é o 
grande novo desafio para a 
diplomacia brasileira – e 
notadamente para as relações 
exteriores de um governo 
recém-composto, ainda frágil, 
por mais fortes ou 
numerosas que 

sejam as bases que colocaram 
Lula à frente da grande liderança 
latino-americana. 

 
Crise, ao que parece, é a 

palavra que rege os 
acontecimentos na América 
Latina desde o começo da década 
de noventa. A título de 
ilustração, presidentes foram 
depostos (democraticamente ou 
através de coups d’État) ou não 
conseguiram terminar o mandato 
em mais da metade dos países 
da América do Sul. Só o Paraguai 
foi palco de dois golpes de 
Estado e uma vergonhosa fuga 
de um presidente em pouco mais 
de quatro anos. 

 
Com a Venezuela não foi 

diferente. O país apresenta 
estruturas políticas frágeis desde o 
primeiro governo de Andrés Pérez, ainda 
na década de setenta. De lá pra cá, a 
situação agravou-se por uma sucessão de 
governos desastrados, forte recessão, altos 
índices inflacionários e constantes 
denúncias de corrupção. O caos político 
deu margem a uma tentativa de golpe de 
Estado, em 1992, e culminou com a eleição 
do militar Hugo Chávez, em 1998, cujo 
discurso popular-revolucionário agradou 
grande parte da população, notadamente 
as camadas mais empobrecidas da 
sociedade venezuelana. Um de seus lemas 
era a necessidade da reestruturação 
completa do Estado através de uma nova  

 
 
Constituição. Assim, em 1999, o povo 
referendava a criação de uma Assembléia 
Constituinte, por ampla maioria, e mais 
tarde nesse mesmo ano, ratificava a 
Constituição Nacional. 

 
A nova Constituição venezuelana 

modificou drasticamente o aparato 
legislativo, adicionou mais dois poderes 

(Moral e Eleitoral) aos três 
poderes tradicionais, 
estendeu o mandato 
presidencial para seis anos, 
entre outras novidades. A 
oposição no país alega que 
Chávez formulou a carta de 
forma a “usurpar o poder 
[das velhas autoridades] 
para concentrá-lo em sua 
totalidade”11. Não é, no 
entanto, o que o governo 
alega desde sua formação, 
em 1999. Para eles, a 
Constituição é um passo 
essencial para a 
reconstrução de um país em 
frangalhos. 

 
O próximo passo do 

governo Chávez foi, valendo-
se de um dos termos mais 
odiados pela nossa cultura 
democrática ocidental, “fazer 

a revolução”. Nos anos seguintes à subida 
do coronel ao poder, medidas populares 
(ou populistas, como alguns consideram) 
foram tomadas com freqüência regular. Em 
novembro de 2001, o governo decretou a 
lei de terras, a lei de pesca e a lei sobre os 
hidrocarbonetos, que foram consideradas 
pelos oposicionistas como “atentados ao 
livre-mercado”. Num momento de especial 
apreensão internacional, devido ao 11 de 
setembro, Hugo Chávez, terrorista na 
guerra contra o neoliberalismo, provocou 
alarde entre os dirigentes estadunidenses e 

                                                 
11 
http://www.venezuelatuya.com/historia/indexdemocracia.htm  
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inflamou a oposição ao governo 
bolivariano, que acabou por planejar e 
executar um golpe, mal-sucedido, em abril 
do ano seguinte. 

 
Não é à toa que, nos EUA, muito se 

fala sobre um suposto axis of evil, 
composto por Cuba, Venezuela, Iraque, 
entre outras figurinhas carimbadas. O 
jornal “The Washington Times”, há pouco 
mais de um semestre, incluía o Brasil, num 
eventual governo Lula, dentro do eixo 
hostil. Claro que o alarde criado pela 
publicação soou como uma brincadeira de 
mau gosto para grande parte dos 
brasileiros, mesmo para a mídia 
internacional, que não vê em Lula um novo 
Chávez. Ainda mais porque o contexto que 
levou o petista à presidência é 
completamente distinto do que se via na 
Venezuela há cinco anos. Por mais que o 
Brasil careça de uma visão social, até 
mesmo de mais vontade política, nossas 
instituições já estão consolidadas. 
Vivemos, a rigor, em uma democracia. 
Chávez, por sua vez, subiu ao poder com 
uma idéia de transformação radical. E 
conseguiu respaldo popular. Isso assustou 
muitos que ainda pregam a Doutrina 
Monroe nas relações diplomáticas entre os 
EUA e o resto da América. 

 
Desde a época da corrida 

presidencial brasileira, principalmente ao 
levar-se em conta a ampla vantagem 
mantida por Lula frente aos outros 
candidatos, já se especulava uma 
aproximação atípica entre Brasil e 
Venezuela. Dois fatores, de fato, 
aproximam nosso presidente de Hugo 
Chávez: uma amizade pessoal, que já dura 
alguns anos, e que foi amplamente 
divulgada por visitas de Lula à Venezuela, 
ainda em campanha, e demonstrada 
própria participação de Chávez em sua 
cerimônia de posse, há exatamente uma 
quinzena; o segundo fator passa pela 
biografia de ambos os líderes, cujas 
origens estão relacionadas com o “povo”, 
com a pobreza. Mas o que no Brasil é 
visto, de modo geral, como uma virtude (o 
próprio José Serra, em um dos últimos 
debates antes das eleições, expressou seu 
contentamento com a democracia 
brasileira por permitir que “o filho de um 
fruteiro e imigrante” e um “retirante 

nordestino e ex-metalúrgico” disputassem 
o segundo turno para a presidência), na 
Venezuela é motivo de desprezo por parte 
da oposição. Em um artigo para a revista 
“Le Monde Diplomatique”, Maurice Lemoine 
aponta que opositores ao governo Chávez 
crêem que ele só possui apoio popular 
porque “com sua pele escura (...), parece 
um taxista, um porteiro de hotel, um 
vendedor ambulante (...). Ocupa Miraflores 
(o palácio presidencial) justamente porque 
se parece com o povo mais autêntico”.12  

 
A própria postura da oposição ao 

governo venezuelano é reflexo de uma 
sociedade cuja maturidade política ainda 
deixa a desejar. E, infelizmente, Chávez 
não está mais conseguindo usar o 
argumento da “empatia com o povo” para 
conduzir o país da forma que deseja. 
Tenente-coronel da divisão dos 
paraquedistas, adotou uma linha 
repressiva ao longo da greve geral no país, 
que já passa dos quarenta dias. Na 
manchete de um jornal lia-se, em tom 
dramático, que “nuvens de gás envolveram 
os opositores do governo”. De fato, o atrito 
entre as tropas venezuelanas e a 
população que pede a renúncia de Chávez 
aumenta a cada dia. Não bastasse a 
enorme violência, o que se vê na 
Venezuela hoje é uma produção de 
petróleo drasticamente reduzida, bancos 
parados, universidades sem aulas, 
racionamento de alimentos. E, 
naturalmente, uma população descontente 
e, literalmente, à beira de um ataque de 
nervos. 

 
Nesse duro contexto, é 

imprescindível que o Brasil faça valer seu 
título de “líder regional” e que, como já 
tem feito há algumas semanas, realize 
esforços diplomáticos no intuito de 
apaziguar a crise venezuelana, ou mesmo 
contribuir para um desfecho razoável. Lula, 
mesmo antes da posse, possuía três 
caminhos: a negligência, salutar por um 
lado, uma vez que não é de interesse da 
oposição venezuelana nem dos EUA que 
haja algum tipo de sustentáculo externo 

                                                 
12 LEMOINE, Maurice. “Hugo Chávez salvado por el 
pueblo”. In: Le Monde Diplomatique, 14 de junho de 2002. 
Disponível em 
http://www.rebelion.org/venezuela/mlemoine140602.htm.  
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para o governo Chávez, prejudicial por 
outro, já que não é típico de uma liderança 
diplomática, como o Brasil, não se 
manifestar quanto à crise de um governo 
constitucional. Outra saída seria a ajuda 
unilateral, como foi o envio de gasolina 
brasileira para a Venezuela, que possui um 
grave efeito colateral: além de ser vista 
como uma aliança pessoal Lula-Chávez e 
não interestatal, gerou uma repercussão 
negativa por parte dos oposicionistas (que 
já são milhares e milhares), que 
eventualmente podem se tornar governo e, 
dessa forma, esfriar ou mesmo hostilizar 
as relações Brasil-Venezuela, de suma 
importância dentro da política externa 
brasileira. Sem contar uma torcida de nariz 
dos EUA, que por um ato-falho já admitiu 
ser a favor dos chamados “golpistas”, 
muito perigosa nesse momento de 
construção de um novo governo no Brasil. 
A terceira via de ação diplomática 
brasileira, que atualmente está sendo 
delineada, é uma ação multilateral à 
Venezuela. Ao transpor a ajuda da esfera 
supostamente pessoal para a institucional, 
conclamando a participação da OEA e de 
outros países na intermediação dos 
diálogos entre Chávez e a oposição, o 
Brasil exerce seu poder de articulador 
regional sem provocar desavenças com os 
oposicionistas. Celso Amorim, ministro das 
relações exteriores do governo Lula, já 
está planejando a criação de um “grupo de 
amigos”, que seriam responsáveis por 

facilitar as negociações entre as partes 
conflitantes na Venezuela. O grupo 
contaria com representantes da América do 
Sul e mesmo dos EUA e da Europa, de 
acordo com Amorim. Segundo ele, é 
importante “aumentar o número de 
instrumentos de que ele [Charles Gaviria, 
secretário-geral da OEA e atual mediador 
na negociação] dispõe para persuadir um 
lado e outro”. Essa opção, sabiamente 
levada pelo governo brasileiro, apresenta 
dois pontos fundamentais que beneficiam a 
diplomacia tupiniquim: respeito às 
instituições e ao governo constitucional e a 
manutenção de relações diplomáticas 
impecáveis, como foi durante os últimos 
oito anos e deverá continuar sendo ad 
infinitum. 

 
Lula, sem sombra de dúvida, 

conseguiu reavivar a esperança nos 
corações de grande parte dos brasileiros 
com sua eleição. A incursão diplomática 
brasileira na Venezuela, há algumas 
semanas, parecia colocar em risco a 
esperança dos venezuelanos por tempos 
mais democráticos. Portanto, nada mais 
sadio que a mudança de estratégia, 
enfatizando a necessidade de negociações 
multilaterais e mantendo todo o zelo pelas 
instituições. Porque para que o Brasil passe 
de “florão da América” para a chefia do 
“eixo do mal”, bastam alguns discursos. E 
alguns petroleiros. 
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