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“You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has
his freedom.”
Malcolm X (1925 – 1965)

“Palestine is our unforgettable historic home. The very name would be a force of
marvelous potency for summoning our people together.”
Theodor Herzl (1860-1904)

“Palestine is the cement that holds the Arab world together, or it is the explosive that
blows it apart.”
Yasser Arafat (1929-2004)

“As forças da resistência terminarão por ceder ante as novas concepções que surgirão
desta Organização (das Nações Unidas), para incluir todos os povos. Não existem
conflitos eternos. Tal é a experiência da vida humana. A guerra não pode
serpermanente, como ainda não o é a paz. A vida é uma obra de contínua superação, e
para isso, a liberdade é uma condição ineludível.”
Oswaldo Aranha (1894 – 1960) - Discurso de abertura da II Assembleia Geral das
Nações Unidas, Nova York, 16 de setembro de 1947 (ONU: 1947a, 1-6).

“Nenhum acordo pode ser justo e completo se não reconhece o direito do refugiado
árabe de retornar à casa de onde foi tirado. Seria uma ofensa contra os princípios
elementares de justiça, negar a essas vítimas inocentes do conflito o direito de retornar
às suas casas, enquanto vagas de imigrantes judeus ingressam na Palestina e, de fato,
ameaçam tomar permanentemente o lugar dos refugiados árabes, enraizados nessa
terra há tantos séculos.”
Conde Folke Bernadotte (1895-1948), mediador da ONU para a Palestina, 16 de
setembro de 1948(ONU: 1948: A/648).
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For Palestinians and Arabpeoples. In memorian of my beloved grandma Salima and her
Syrian parents, Abraão and Diba, my great grandparents.
Para os palestinos e os povos árabe . In memorianda minha amada avó Salima e
osseuspais sírios, Abraão e Diba, meus bisavós.
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RESUMO
O objeto desta pesquisa são os fatores condicionantes da aproximação diplomática entre
o Brasil e a Palestina, na perspectiva da política externa brasileira (PEB), no período
entre 1947 e 1991. Primeiramente, abordar-se-á o Conflito Israelo-Palestino em
perspectiva histórica, além das consequências deste para o sistema internacional,
considerando especialmente as inúmeras Resoluções das Nações Unidas para o tema.
Em seguida, serão abordados os antecedentes político-diplomáticos da aproximação do
Brasil e da Palestina observados a partir das ações da política externa brasileira (PEB),
especialmente a postura brasileira na Assembleia Geral das Nações Unidas, desde a
criação do Estado de Israel (1948) até a mudança na postura internacional do Brasil em
relação aos palestinos, da década de 1970. O último momento da pesquisa busca
compreender as modificações na política externa brasileira (PEB) em prol do
posicionamento pró-Palestina a partir principalmente da Guerra do Yom Kippur (1974),
abrangendo destacadamente o período que vai dos choques do petróleo (1974 e 1979) à
Primeira Guerra do Golfo (1991) e o fim da Primeira Intifada (1993), quando houve
uma desaceleração nessa aproximação. Defende-se que o posicionamento das
autoridades brasileiras pró-Palestina após a década de 1970 conferiu à diplomacia
brasileira caráter conciliador na região do Oriente Médio, além de ter contribuído para o
incremento de novos temas e atores à agenda internacional brasileira.
Palavras-chave: política externa brasileira; Conflito Israelo-Palestino; Nações Unidas;
diplomacia.
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ABSTRACT
The object of this research is the conditioning factors of the diplomatic approach
between Brazil and Palestine, from the perspective of the Brazilian foreign policy
(PEB), in the period between 1947 and 1991. First, the Israeli-Palestinian Conflict will
be approached in a historical perspective, in addition to the consequences of this for the
international system, especially considering the numerous United Nations Resolutions
on the subject. Then, the political and diplomatic antecedents of the approximation of
Brazil and Palestine will be observed from the actions of the Brazilian foreign policy
(PEB), especially the Brazilian posture in the United Nations General Assembly, since
the creation of the State of Israel (1948) until the changes in the international stance of
Brazil in relation to the Palestinians, from the 1970s. The last moment of the research
seeks to understand the changes in the Brazilian foreign policy (PEB) in favor of the
pro-Palestinian stance starting mainly from the Yom Kippur War (1974), covering the
period from the oil shocks (1974 and 1979) to the First Gulf War (1991) and the end of
the First Intifada (1993), when there was a slowdown in this approach. It is argued that
the position of Brazilian pro-Palestinian authorities after the 1970s gave Brazilian
diplomacy a conciliatory character in the Middle East region, in addition to contributing
to the increase of new themes and actors on the Brazilian international agenda.
Keywords: Brazilian foreign policy; Israeli-Palestinian Conflict; United Nations;
diplomacy.
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INTRODUÇÃO
Compreender a evolução na política externa brasileira para o Oriente Médio e a
relação com a Palestina implica compreender as raízes da chamada “Questão Palestina”
e suas consequências para o sistema internacional. Esse trabalho começa pela
contextualização histórica das origens do Conflito Árabe Israelensee suas influências
nas relações internacionais. Para possibilitar tal análise, utilizar-se-ávasta bibliografia
nacional e internacional sobre o assunto.
O objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar quais foram os fatores
condicionantes da aproximação diplomática entre o Brasil e a Palestina no período aqui
delimitado, entre 1947 e 1993. Isto se deve ao fato de que foi durante aqueles anos que
as duas variáveis analisadas (o conflito árabe-israelense e a política externa brasileira)
desenvolveram-se em marcos históricos e posturas políticas. Notoriamente, o ano de
1947 marca a sessão de novembro da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU)
que aprovou a partilha da Palestina e criou o Estado de Israel, presidida pelo
embaixador brasileiro Oswaldo Aranha; enquanto o ano de 1991 marca o fim da
chamada Primeira Guerra do Golfo e o ano de 1993 o fim da Primeira Intifada,
situações em que mudanças notórias no sistema internacional resultaram em um novo
contexto sistêmico para a região do Oriente Médio e, consequentemente, um novo
posicionamento da política externa brasileira, distanciando o Brasil dos países árabes. A
hipótese aqui defendida é a de que o posicionamento das autoridades brasileiras próPalestina após a década de 1970 conferiu à diplomacia brasileira caráter conciliador na
região do Oriente Médio, além de ter contribuído para o incremento de novos temas e
atores à agenda diplomática brasileira, ainda que a motivação tenha sido a crise
energética ocasionada pelos dois choques do petróleo.
O ponto de partida de análise do primeiro capítulo, intitulado o Conflito ÁrabeIsraelense (1947-1973) e as Relações Internacionais, será a abordagem do que foi o
Movimento Sionista e o Plano de Partilha aprovado na Resolução nº181 de 1947 na
Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). Em seguida,serão considerados
consideradas as quatro guerras que compõem o Conflito Israelo-Palestino, a saber: a
Guerra de Independência de Israel ou Nakba Árabe (1948); a Guerrado Suez (1956); a
Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do YomKippur(1973). Ainda encerrando esse
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primeiro ponto do capítulo, abordaremos de forma didática as principais Resoluções das
Nações Unidas relacionadas ao conflito e ao povo palestino.
O segundo capítulo, intulado A política externa brasileira para o Oriente Médio - a
Equidistância (1947-1973), abordará propriamente a política externa brasileira
considerando alguns aspectos: a importância desta última para o Estado brasileiro; a
atuação brasileira nas Nações Unidas em perspectiva histórica; a atuação diplomática
brasileira em relação aos países árabes e ao Conflito Israelo-Palestino; a atuação de
Oswaldo Aranha e sua representatividade em relação não somente ao Conflito, como
em relação à política externa brasileira e o paradigma americanista na política externa
brasileira em perspectiva histórico-documental. Por fim, em resposta a todos os aspectos
anteriormente elencados, o segundo capítulo se propõe a analisar a posição brasileira
equidistante em relação ao Conflito Israelo-Palestino, justificando-a tendo por base
diretrizes e posturas adotadas pela diplomacia brasileira em especial considerando sua
atuação na AGNU.
O terceiro capítulo, de título A política externa brasileira para o Oriente Médio: o
Pragmatismo (1973-1993) trará breve histórico da política externa brasileira durante a
ditadura militar (1964-1985) até a redemocratização, com o objetivo de compreender,
em linhas gerais, as principais característas desta e as linhas de continuidade em relação
ao período analisado no capítulo anterior. Em seguida, o capítulo aborda o paradigma
universalista na PEB, compreendendo, por consequência, a mudança de posicionamento
brasileiroem relação ao Conflito Israelo-Palestino, na adoção do chamado Pragmatismo.
Este último tópico é subdividido em dois, igualmente relevantes para a hipótese
defendida: “Os Dois Choques do Petróleo e a PEB” – análise de origem
majoritariamente econômica do contexto e dados brasileiros da época; e “O Brasil na
ONU e o Conflito Iraelo-Palestino: Pragmatismo Comercial” – abordagem de origem
majoritariamente diplomático-política.
O tópico “A Política Externa após a Redemocratização (1985-1993)” no capítulo
três busca contextualizar as mudanças e influências externas na PEB da segunda metade
da década de 1980 e início da década de 1990. Por fim, o tópico “O Brasil e os Acordos
de Paz: a paz necessária e impossível” busca abordar as expectativas e resultados da
mudança de postura da diplomacia brasileira em relação ao Conflito Árabe-Israelense,
bem como relacionar possíveis ganhos/danos da adoção desta nos foros multilaterais e
nas relações bilaterais, considerando algumas em especial (Iraque e Arábia Saudita).
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Por fim, nas considerações há um balanço dos resultados da pesquisa, apontando as
limitações e possíveis sugestões de continuação na análise proposta, além de considerar
sugestões para pesquisas futuras e suas implicações para a área de estudo das Relações
Internacionais, em especial considerando a área de política externa brasileira.
Privilegiou-se ao longo do trabalho o uso de fontes produzidas por terceiros em
relação ao conflito e falas das partes nos foros multilaterais, em especial a Organização
das Nações Unidas, que disponibiliza quase todo o material na internet desde 1947.
Buscou-se analisar pesquisadores árabes, palestinos, norte-americanos, israelenses e
brasileiros, com o objetivo de pluralizar o debate bibliográfico proposto. Por fim, dentro
da área das Relações Internacionais, foram privilegiados autores que abordem a grande
temática da política externa brasileira.
A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se nas formulações de especialistas
brasileiros para o entendimento da PEB, em suas inflexões que, ao longo do tempo,
caracterizaram-na como uma política de Estado, predominando sobre as visões de que
uma política externa pode ser uma política de governo, em especial se considerarmos o
período analisado neste trabalho. Inicialmente, cabe situar a importância da política
externa para o Estado brasileiro, abordando os principais aportes teóricos em referência
à PEB. Será dado destaque ao conceito de “paradigma” em análise de PEB (CERVO,
2008), fundamental instrumental teórico utilizado neste trabalho.
Para Miriam Gomes Saraiva (2010), a política externa brasileira é marcada pela
continuidade. Convergindo com Vigevani (2008), a posição do Brasil frente a diferentes
temas deve ser vista à luz de fatores constitutivos da sua política externa, enraizados na
sociedade e Estado brasileiros: a autonomia e o universalismo. Sobre o primeiro,
Saraiva define como a arma de manobra que o país tem nas suas relações com os demais
Estados. Já o segundo é definido como “a ideia de estar aberto para manter relações com
todos os países, independente de localização geográfica, tipo de regime ou opção
econômica” (SARAIVA, 2010, p. 1). Contudo, a autora chama atenção para os fatores
por trás do discurso de continuidade na política externa, como as diferentes prioridades
e estratégias de implementação da política externa. Nesse sentido,

As crenças orientam a formulação de comportamentos baseados em
premissas realistas, definidas a partir da estratégia de desenvolvimento
nacional e de determinados cálculos dos formuladores de política externa que
variam de acordo com a visão política e percepção destes formuladores do
que seriam interesses nacionais, conjuntura internacional e outras variáveis
específicas (SARAIVA, 2010, p. 2).
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Ainda sobre o tópico “autonomia” do ponto de vista da política, Williams
Gonçalves (2017, p.47) define-o como “ter liberdade para fazer escolhas, para tomar
decisões, independentemente das ideias, influências, interesses, pareceres ou intenções
de outrem”. Contudo, denuncia o fato de que o conceito, dentro de Relações
Internacionais, não tem nenhuma carga conceitual e atribui a isso as origens anglo-saxãs
do campo, além do fato de ele ter nascido da Ciência Política. Nos EUA e Inglaterra,
como mostra Gonçalves (2017), a questão da autonomia não constitui problema práticopolítico, bem como a Ciência Política nesses países foca essencialmente no estudo para
a remoção dos obstáculos que comprometem a eficácia dos Estados.
Segundo Mauro Cid (2017), a política externa define os objetivos de um país,
tendo em vista as suas relações externas e ações diplomáticas. Nesse sentido, forja
estratégias para que os objetivos políticos de um Estado sejam alcançados utilizando o
gerenciamento das relações e atividades exteriores, o que pode abranger de forma ampla
objetivos, estratégias, métodos, orientações, compreensões e acordos firmados entre
Estados.
Em importante contribuição para os estudos de Relações Internacionais no
Brasil, Amado Cervo apresenta a política externa de forma teórica, visando a integrar a
informação acerca das relações internacionais do Brasil em conceitos gerais que chama
de paradigmas (CERVO, 2008). Para Cervo, o paradigma equivale em ciências humanas
e sociais a “uma explanação compreensiva do real”. Propõe uma análise das relações
internacionais do Brasil de forma “orgânica” e com a possibilidade de apresentar
resultados. Cervo aplica a análise paragmática como método, com o objetivo de
construir conceitos a partir da observação empírica. Alerta, contudo, para a existência
de pressupostos na análise paradigmática: primeiro, a existência da ideia de nação que o
povo tem de si mesmo e a “visão que projeta do mundo” (CERVO, 2008, p. 65), ou
seja, a identidade cultural/valores cultivados pela nação. Em segundo: a percepção de
interesses ou “a leitura que os dirigentes fazem dos interesses nacionais”; terceiro: a
elaboração política, isto é, o aspecto que relaciona o “interno ao externo e a
manipulação da informação para [...] orientar a decisão”.
Nesse sentido, para Cervo (2008) a análise paradigmática permite avaliar o
desempenho dos dirigentes e da sociedade, bem como pressupõe a longa duração.
Defende ainda que os países abrigam sempre suas políticas exteriores e modelo de
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inserção internacional dentro de paradigmas, daí a sua relevância como categoria de
análise.
Luiz Felipe Lampreia (1999) aponta os principais eixos externos do país, a
saber: a consolidação do Mercosul, a defesa dos interesses na integração hemisférica, a
aproximação à União Européia, as negociações na Organização Mundial de Comércio,
a proteção aos Direitos Humanos, o meio ambiente e a não-proliferação de armas de
destruição em massa. Desses, cabe o destaque à proteção aos Direitos Humanos e a
concepção do autor de que a diversidade de parcerias é um “ativo estratégico” para os
interesses brasileiros, reflexão que se revelará fundamental para este trabalho,
principalmente se pensarmos a questão da transição para o paradigma do pragmatismo.
Outro ponto que especialmente interessa a este trabalho é a análise que Lampreia
(1999) faz da postura brasileira na ONU. O autor resume a postura brasileira em dois
pontos: a permanente busca pela reforma da instituição e a mudança de atitude do
Brasil, seja no cenário interno – Direitos Humanos e meio ambiente –, seja no ambiente
internacional, principalmente com a assinatura do Tratado de Não-Proliferação de
Armas Nucleares. Este ponto será reiterado neste trabalho, principalmente do ponto de
vista da participação brasileira no debate sobre as resoluções na AGNU em relação ao
conflito árabe-israelense e os esforços da diplomacia brasileira em desenvolver uma
postura mais ativa nas Nações Unidas, como também explicitado por Norma Breda
Santos (2002).
Uma última contribuição interessante trazida por Lampreia (1999) é sobre o
papel do processo de globalização, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade
para uma inserção positiva do Brasil no cenário internacional, o que gera uma diluição
entre os aspectos do nacional e do internacional. Ainda sobre a globalização e sua
influência na inserção internacional do Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães (2001)
atribui a esta a instalação de uma hegemonia econômica mundial norte-americana, como
muito bem explicitado por Hélio Jaguaribe (2001) no prefácio de Quinhentos anos de
periferia. Ainda neste prefácio, ele caracteriza a América Latina como a “periferia do
sistema hegemônico” (2001, p.12), portanto onde é mais vantajosa a relação “custobenefício” para o sistema cêntrico.
Também é possível analisar, pensando no paradigma de inserção do
pragmatismo e os dilemas da posição brasileira na ONU em relação ao conflito árabeisraelense, a questão da construção das duas ordens internacionais divergentes,
evidenciadas por Jaguaribe (2001, p.13): “a consolidação e universalização da Pax
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Americana ou a consolidação e universalização de um sistema multipolar, sob a
égidedas Nações Unidas”. Tais regulações interferem diretamente no objeto analisado
neste trabalho, a política externa brasileira para o Oriente Médio, em especial face ao
conflito árabe-israelense, na medida em que houve a transição por parte da diplomacia
brasileira de uma posição equidistante ao conflito, acompanhando na maioria das vezes
o voto estadunidense nas resoluções da AGNU, para propriamente demarcar um
posicionamento explícito em relação a ele, notoriamente pró-Palestina, após o Primeiro
choque do petróleo. Nesse sentido, a principal estratégia dos grandes Estados periféricos
consiste em ativamente contribuir para o prevalecimento da ordem multipolar, com o
objetivo de assegurar condições internacionais favoráveis.
Uma análise complementar é a da identidade cultural brasileira, ou seja, os
valores construídos e cultivados pela nação ao longo de sua história e que se refletem,
consequentemente, na inserção internacional do país ou na “identidade internacional”.
Sobre este aspecto, importante contribuição foi a de Celso Lafer na obra “A identidade
internacional do Brasil e a política externa brasileira” (2001), na qual o autor se debruça
justamente sobre a construção da nação brasileira no sentido de “buscar e apreender as
tendências inerentes à ‘duração longa’ da diplomacia brasileira”, rementendo a alguns
grandes autores brasileiros desta seara, como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado
Júnior e Gilberto Freyre.
Ainda sobre o tema da identidade internacional, Rafael Mesquita (2016) traz um
amplo levantamento bibliográfico sobre o tema e ao introduzi-lo afirma que esse debate
surgiu nas Relações Internacionais após o debate do Construtivismo, quando as
identidades se tornaram elemento basilar para a compreensão dos Estados no sistema
internacional. De forma didática, diferencia identidade nacional de identidade
internacional e explica que, embora sejam empregadas como sinônimos, há diferenças
fundamentais. O primeiro seria o conceito usado nas Ciências Sociais, que busca
“elencar os traços assinaladores de especificidade que individualizam um povo”
(MESQUITA, 2016, p.6), que se reflete na pergunta “quem são os brasileiros?” Isso
pode significar trazer à tona elementos como formação histórica, cultura e outros fatores
para explicar porque os membros dessa sociedade são caracterizados por certos traços,
valores e práticas. Já a identidade internacional remeteria “a como um Estado soberano
veio a desenvolver sua identidade, papéis e interesses junto aos demais Estados no
sistema global” (MESQUITA, 2016, p.7). O autor alerta para o fato de que a fronteira
entre os conceitos é porosa e ambígua.
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Em convergência com o debate sobre as esferas doméstica e internacional,
Norma Breda Santos (2002) apresenta a obra de Lafer (2001) como a “busca à
‘coerência profunda’ de nossa política externa, não se preocupando com as
‘incoerências conjunturais”. Para tal, Lafer inicia seu estudo por chamar a atenção para
a diluição entre as esferas interna e externa na política externa brasileira, do “nós” e do
“outro”, aspecto que, em sua visão, “tem mudado a dinâmica das relações internacionais
e a própria definição do campo de atuação da política externa” (SANTOS, 2002, p.191).
Nesse sentido, pensando a política externa brasileira, destaca a importância do Itamaraty
“como depositário da memória da diplomacia do Brasil” (SANTOS, 2002, p.191). Tal
fato conferiu à diplomacia brasileira uma continuidade de atuação, tendo por base o que
chama de “fatores de persistência” que explicariam a identidade internacional do Brasil,
sendo eles:
O dado geográfico da América do Sul; a escala continental; o relacionamento
com muitos países vizinhos; a unidade lingüística; a menor proximidade,
desde a independência em 1822, dos focos de tensão presentes no centro do
cenário internacional; o tema da estratificação mundial e o desafio do
desenvolvimento (SANTOS, 2002, p.192).

A partir de então, o autor enfoca a análise em cada um desses fatores, a começar
pela continentalidade brasileira, ou seja, as dimensões geograficamente continentais do
Brasil, considerada “um dos sentidos da história do Brasil” e o “primeiro vetor da
política externa brasileira” (SANTOS, 2002, p.192) ao longo de toda a história
brasileira. Atribui ao barão do Rio Branco e sua atuação no período republicano papel
fundamental na fixação de padrões da atuação diplomática brasileira, em especial as
características de realismo, ou pragmatismo, pacifismo e pelo jurisdicismo,
características mais evidentes nas relações com os países vizinhos sul-americanos.
Ponto que mais interessa ao presente trabalho, em especial pensando as
mudanças na atuação diplomática brasileira, é a caracterização da relação assimétrica
com as grandes potências mundiais, sobretudo com os Estados Unidos, que Lafer
(2001) identifica como “condicionante do tipo de inserção internacional do país”
(LAFER, 2001 apud SANTOS, 2002, p.192). Como potência média, o Brasil tem
apostado, desde o começo do século XX “na via multilateral como compensadora das
assimetrias do sistema internacional” (SANTOS, 2002, p.192), principalmente pela via
do discurso em favor do desenvolvimento econômico em fóruns multilaterais, como a

23

ONU. Nesse sentido, Lafer (2001) identifica o desenvolvimento como o segundo
condicionante da inserção internacional brasileira.
Ao avançar no século XXI, a análise de Lafer (2001) passa, então, pelo exame
de características de continuidade dos padrões de atuação da diplomacia brasileira,
como a “disposição negociadora do Brasil, o aproveitamento dos foros multilaterais e a
“internalização” do mundo” (SANTOS, 2002, p.193), a despeito das mudanças no
sistema internacional e no mundo. Aqui a análise do autor mais interessa a esse
trabalho, em especial à luz da parceria com os países árabes e o reconhecimento do
Estado palestino como chave na postura diplomática brasileira. Em visão divergente,
contudo, para Lafer (2001) trata-se de uma postura padrão da diplomacia brasileira que
se adapta às condições do sistema internacional, e não uma ruptura paradigmática de
atuação, ponto defendido neste trabalho.
Outra relevante contribuição para os estudos teóricos de Relações Internacionais
no Brasil é trazida por Monica Hirst, Maria Regina Soares de Lima e Leticia Pinheiro
(2010). As autoras apontam o fato de que a política externa brasileira é conduzida num
ambiente doméstico e internacional complexo e, nesse sentido, resulta de coalizões de
interesses de atores domésticos e internacionais dotados de diferentes capacidades de
influência (HIRST; LIMA; PINHEIRO, 2010), ou seja, uma análise complexa e
dependente de uma série de variáveis.
Em linhas gerais, convergindo com os pontos identificados por Celso Lafer
(2001), a política externa brasileira tem sido pautada pelo multilateralismo e o
pragmatismo (JACKSON, 2007 apud CID, 2017), num cenário em que as instituições
multilaterais têm um papel fundamental na expressão da identidade da política externa
do Brasil (KENKEL, 2011 apud CID, 2017). Para Milani e Pinheiro (2013) a política
externa também deve ser pensada como política pública.
O Ministério das Relações Exteriores (MRE), nessa configuração, tem um
importante papel como o principal arquiteto da estratégia da política externa brasileira
em busca do multilateralismo - na visão de Celso Lafer (2001), “depositário da memória
da diplomacia do Brasil” e determinante na caracterização do padrão de atuação
diplomática brasileira. Alguns autores relacionam os interesses do Estado brasileiro às
suas tradições de política externa: “a amizade com os vizinhos, o respeito ao Direito
Internacional, a solução pacífica de controvérsias, a não-intervenção em assuntos
internos e a autodeterminação dos povos” (RAMALHO, 2009).
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Em convergência, Cervo (2008) aponta alguns valores da política externa
brasileira, o que chama de princípios norteadores da tradição: a defesa de princípios da
cooperação, do multilateralismo, a independência, o realismo e o pragmatismo. Ainda
segundo o autor, esses valores perpassam alterações de governos e regimes e, mesmo
em casos de ruptura institucional, como ocorrido em 1964, continuam norteando a
atuação externa do Brasil – vale ressaltar que estes princípios das relações
internacionais do Brasil estão elencados explicitamente no Artigo 4º da Constituição
Federal de 1988 (CERVO, 2008). Deste modo, a atuação brasileira nas organizações e
conferências internacionais segue esses princípios gerais norteadores, por exemplo,
buscando a resolução pacífica de conflitos, a não-intervenção, a determinação dos povos
na Organização das Nações Unidas (ONU) e o esforço para a redução de assimetrias
entre ricos e pobres na Organização Mundial de Comércio (OMC).
Dentro dessa perspectiva, deve-se compreender a aproximação diplomática entre
o Brasil e o Oriente Médio. Em análise, Cervo (2008) identifica como importante a
inserção internacional do Brasil naquela região pelos investimentos públicos e privados,
e o crescente comércio e concertação política e diplomática que lá se desenharam. Cabe
analisar, brevemente, como se construiram os laços de aproximação cultural entre o
Brasil e o Oriente Médio, primeiro contato que se deu por via da chegada dos
imigrantes árabes ao Brasil, ainda no século XIX.
Assim, sobre a identidade cultural do Brasil, ou os valores culturais e sociais que
consequentemente permeiam a inserção brasileira no mundo, portanto, cabe referência à
imensa colônia de ascendência árabe existente no Brasil e à história contemporânea da
imigração árabe no país. Sob esse prisma de análise, o fato de a diplomacia brasileira
não ter se dedicado com maior atenção ao mundo islâmico por um longo período de
nossa história tem explicações políticas, geopolíticas e culturais e consequências a partir
da segunda metade do século XX.
A escolha pelo tema da aproximação entre o Brasil e a Palestina se deve à
inexistência de estudos nas Relações Internacionais que compreendam as modificações
na política externa brasileira a partir da questão palestina, bem como estudos que
enfatizem a importância da alteração no comportamento diplomático brasileiro frente ao
conflito árabe-israelense e às pautas acrescentadas na agenda internacional brasileira a
partir dessa alteração, como a questão do Direito dos Refugiados e dos Direitos
Humanos.
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Na atualidade, o conflito árabe-israelense continua em voga e suas consequências,
como o aumento do número de refugiados palestinos em todo o mundo e a relevância da
discussão em escala global em torno da importância do petróleo árabe, continuam tendo
centralidade no sistema internacional, muito embora a atuação da diplomacia brasileira
pró-Palestina, especialmente de 2010 até os dias de hoje não tenha o mesmo fôlego que
será recuperado aqui pela análise bibliográfica majoritariamente.
Notoriamente, o ano de 1947 marca a sessão de novembro da Assembleia Geral das
Nações Unidas (AGNU) que aprovou a partilha da Palestina e criou o Estado de Israel,
presidida pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha; enquanto o ano de 1991 marca o
fim da chamada Primeira Guerra do Golfo, a primeira, situação em que mudanças
notórias no sistema internacional resultam em um novo posicionamente da política
externa brasileira, distanciando o Brasil dos países árabes.
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CAPÍTULO 1
O CONFLITO ÁRABE-ISRAELENSE (1947-1973) E AS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
1.1 O Sionismo e o Plano de Partilha (1947)

O autor indiano P.R. Kumaraswamy (2006) na obra Historical Dictionary of the
Arab-Israeli Conflict apresenta o conflito israelo-palestino como a briga de dois
intensos nacionalismos pelo mesmo pedaço de terra. O autor ainda sugere que a análise
dos conflitos traga os seus nomes neutros, como “conflito árabe-israelense de 1947–
1948”, no lugar de “guerra de independência” ou “al-Naqba” (desastre em árabe), como
ficou conhecido respectivamente pelos israelenses e palestinos.
Nessa mesma perspectiva da nomenclatura crítica, André Gattaz (2002) sugere o uso
de Guerra da Palestina em substituição ao de Guerra Árabe-Israelense, utilizando
terminologia que colocaria o lugar do conflito como a luta pela posse de um território a Palestina – por parte de árabes palestinos e imigrantes judeus sionistas, e todas as
guerras que ocorreram pelo menos entre 1948 a 1982 como parte de um mesmo conflito
mais amplo, para o autor denominado Guerra da Palestina.
Para Gattaz (2002), todos os conflitos decorrentes da Guerra Árabe-Israelense,
mesmo aqueles que opõem Israel diretamente ao Egito ou Líbano, devem levar em
conta como pano de fundo a postura expasionista israelense. Em convergência, para
Helena Salem (1982, p.10-11), é um equívoco tentar compreender o conflito israelopalestino do ponto de vista estritamente religioso ou pseudo-racial, já que “trata-se de
uma questão essencialmente política, gerada por fatores políticos, sociais e econômicos”
que têm por início o advento do Sionismo no final do século XIX e a implementação
sionista na Palestina.
Gattaz (2002) sugere que situemos o movimento sionista a partir do
desvencilhamento da Inglaterra do “problema” palestino, que se deu por completo em
1948. Dois marcos desse processo são lembrados por Kumaraswamy (2006): a primeira
onda de imigração judaica para a Palestina (a primeira aliya) em 1882 e a emissão da
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Declaração de Balfour em 1917. Esta última foi uma carta escrita pelo secretário de
Assuntos Estrangeiros do Reino Unido James Balfour, e endereçada ao Barão de
Rothschild, líder da comunidade judaica naquele país, na qual Balfour fala das intenções
dos britânicos de facilitar a construção do Estado judaico e manifesta suporte ao
estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina, ignorando o povo árabe
palestino presente no território.
O contexto do surgimento do Sionismo, ponto aqui analisado, é o de uma Europa
nacionalista no final do século XIX. Apesar da ausência de uma dimensão territorial
bem definida, os judeus que viviam na Europa naquele momento viam-se como uma
nação diferente das demais, cuja aspiração nacionalista só poderia se realizar pela
conquista de um lar nacional, fruto não somente da reação pelo antisemitismo na
Europa, como resultado do longo sofrimento judeu (KUMARASWAMY, 2006). Para
Salem (1982, p.11), a chegada de milhares de imigrantes judeus à Europa no século
XIX, procedentes do leste europeu, à procura de trabalho num mercado já saturado
serviu de pretexto ao ressurgimento do antisemitismo. Ou seja, os judeus sionistas
desenvolveram um movimento que era uma resposta ao crescente nacionalismo
europeu, um próprio nacionalismo relativamente novo, embora evoque um passado
remoto de pelo menos 2 mil anos (SALEM, 1982). Nese sentido, o projeto sionista deve
ser compreendido vinculado à expansão colonial europeia, especialmente a inglesa.
Gattaz (2002) atribui ao contexto de surgimento do Sionismo, o da Europa do final
do século XIX e após o nascimento do Estado-nação moderno europeu, contexto que
lhes garantiu direitos civis e igualdade civil e política. Inspirados nas nações europeias
em que viviam, os judeus acreditavam que a “nação judaica” poderia enviar seus
próprios colonialistas a terras africanas e asiáticas, estabelecendo uma comunidade de
colonos e, mais à frente, um próprio Estado. Kumaraswamy (2006) kembra que,
diferente dos projetos nacionalistas de sua época, que lutavam pela liberação das
pessoas, o Sionsimotinha a ideia de retomar a “terra prometida”. Como afirma Gattaz
(2002, p. 20): “para o Sionismo, então, a colonização seria o instrumento da construção
da nação.” O criador do termo “Sionismo” foi o jornalista judeu e austríaco Nathan
Birnbaum (1864-1937), tendo-oempregado pela primeira vez em um debate público
realizado em Viena, em 23 de janeiro de 1892.
O pleno desenvolvimento do movimento semitista, contudo, deu-se somente após a
publicação de O Estado Judeu, de Theodor Herzl (1896). Cuja principal ideia defendida
era a de que a existência dos judeus só seria possível através da criação de um Estado
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próprio, livre de perseguições. Em seu folheto, Herzl citava a Argentina e a Palestina
como possíveis locais para a fundação do Estado judaico, e nos anos seguintes outros
locais foram considerados, como Chipre, Quênia, Congo e Península do Sinai
(GATTAZ, 2002). A Palestina se destacou por implicações religiosas, já que era
identificada como “a terra prometida” no discurso judaico. Gattaz (2002, p.22) chamaa
atenção para o fato de que, no início do século XX, havia apenas cerca de 60.000 judeus
na Palestina, entre uma população nativa de mais de 500.000 árabes1.
Theodore Herzl (1860-1904) é considerado o fundador do movimento sionista. Os
dois marcos do movimento sionista são considerados a publicação de O Estado Judeu
(1896) e a convocação do Congresso Sionista Mundial em Basileia, Suíça, em 1898, a
partir do qual ele plantou as sementes do que viria a ser conhecido como o movimento
sionista. Para Gattaz (2002), o Sionismo político surgiu em decorrência da emancipação
dos judeus e ameaça da perda de sua identidade cultural e religiosa e o movimento
previa a colonização judaica da Palestina, com a consequente remoção da população
árabe nativa, o que gerou os conflitos árabe-israelenses.
As bases do movimento foram: a implementação de um quase-Estado para a
fundação organizativa, a Organização Sionista Mundial; o esforço diplomático junto a
algumas nações, como Inglaterra e Rússia, para produzir condições políticas que
protegeriam a colonização sionista; a definição de instrumentos de colonização imediata
responsáveis pelo controle e supervisão do processo de colonização. No congresso,
Herzl fez declarações consideradas proféticas pela historiografia israelense, como a de
que em cinquenta anos o Estado de Israel seria fundado – e isto ocorreu exatamente
cinquenta anos e nove meses após o Congresso (GATTAZ, 2002). A Palestina antes da
imigração sionista integrava, junto com os atuais Estados da Síria, Líbano e Jordânia
uma região denominada Grande Síria. A principal atividade econômica da Palestina à
época era o comércio (SALEM, 1982).
O argumento das lideranças judaicas para fundamentar o direito judeu à Palestina
deriva de três fundamentos: de que a ligação do povo judeu com a Palestina é
suigeneris; de que os habitantes árabes da Palestina são parte de uma grande nação
árabe, e não particularmente daquela região; e a de que o povo judeu tem um direito
histórico sobre a Palestina, enquanto a população local árabe pode requerer, no máximo,
direitos residenciais ali (GATTAZ, 2002). Adicionalmente, o fato de o Sionismo ter
1

Retirado de PALUMBO, Michael. The Palestinian Catastrophe: the 1948 expulsion of a peaple of their
homeland (Londres, 1987, p.8).
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nascido fora do país designado (na Europa) torna-o único entre os movimentos
nacionais modernos ou mesmo o imperialismo europeu clássico. Tal característica criou
as condições para o conflito com a população local palestina.
O projeto sionista, portanto, fortaleceu-se tendo por base a imigração de judeus para
a Palestina e o suporte nas potências ocidentais (KUMARASWAMY, 2006). Em 1852,
a população de origem judaica na Palestina era de 11.800 pessoas (SALEM, 1982). Em
1880, era de 24 mil judeus. A partir da primeira Aliya, milhares de judeus imigraram
para a Palestina. Entre 1882 e 1947, 512.000 judeus foram à Palestina, com o objetivo
de construir a pátria e, após a fundação do Estado de Israel em 1948, 685.000 judeus
partiram para o novo Estado. Ao longo desse processo, o apoio ocidental revelou-se
fundamental, e o movimento sionista deu-se conta da relevância de cultivar bom
relacionamento com países que tinham presença no Oriente Médio, especialmente na
Palestina. Desses, Kumaraswamy (2006) destaca a o Reino Unido, com parceria que se
concretizou com a já citada Declaração Balfour, de 2 de novembro de 1917. Além
desses, surpreendemente o movimento sionista também estabeleceu relação próxima
com os antisemitas, vistos como aliados, pois poderiam estimular a emigração de judeus
para Israel, fortalecendo o Estado-nação judeu (GATTAZ, 2002). Para Keila Grinberg
(2002), a ligação entre o movimento sionista e os antisemitas europeus é um marco, e a
autora lembra o acontecimento que ficou conhecido como Caso Dreyfus – ocasião em
que um judeu francês que dá nome ao caso foi acusado de passar informações de seu
Exército ao inimigo alemão, num episódio marcado pelo antisemitismo francês.
O movimento sionista passou a se chocar diretamente com outros movimentos
nacionalistas no Oriente Médio, em especial o nascente Panarabismo. Enquanto a
maioria das populações nativas lutava contra o domínio europeu, o Sionismo soube
aproveitar a presença ocidental no Oriente Médio a seu favor – o que explica o sucesso
do projeto de montagem do Estado judeu. Nesse sentido, Grinberg (2002) atribui à
contraposição do semitismo ao antisemitismo europeu a força que obteve o Estado
judeu no final do século XIX. Deste modo, a diferença fundamental do Sionismo em
relação aos outros modelos de colonização europeia para Gattaz (2002) foi
fundamentalmente o fato de que aquele era incompatível com a existência da população
nativa no país, o que Kumaraswamy (2006) chama de “negação do outro”, tornando a
região palco de confronto de dois nacionalismos.
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Para o historiador norte-americano Norman Finkelstein (apud GATTAZ, 2002, p.
28)2 - que junto a Noam Chomsky e Edward Said forma o grupo crítico minoritário do
sionismo nos EUA-, o elemento central gerador de tensão do projeto sionista é o fato de
que a Palestina deveria conter a maioria judaica, passando pelo pressuposto de que o
Estado judeu pertenceria ao povo judeu. Finkelstein (1995 apud GATTAZ, 2002) vai
além ao afirmar que o sionismo replicou o raciocínio do discurso político antissemita e
seguiu sua lógica, concluindo que a solução da questão judaica requeria uma política
especial para a nação judaica. Esse discurso teve duas consequências, segundo Gattaz
(2002): colocou o povo judeu como estranho a qualquer outra unidade territorial e
tornava a Palestina de importância apenas incidental para os árabes ali residentes.
Essencialmente sobre os problemas de alteridade, Edward Said3 em sua obra
clássica A Questão da Palestina (2002) aborda o tema sob o ponto de vista da
(in)justiça, como um grave problema moral. Enquanto ele mesmo palestino, o autor
alerta para o fato de que a Palestina existe fundamentalmente como uma ideia. Também
faz a crítica ao fato de que para a maioria das pessoas o conhecimento do Oriente Médio
se dá tendo por base o acompanhamento das notícias pelo jornal, TV e rádio, nas quais a
regiãoaparece limitada ao conflito israelo-palestino, o que, para Said, além de se tratar
de reducionismo, aparta os palestinos da questão. Essa impressão também deve ser
atribuída à literatura sobre o Oriente Médio que “deixa a impressão de que a essência do
que acontece lá é uma série de guerras intermináveis” (SAID, 2002, p. 6). Said critica,
por exemplo, os papéis dados a palestinos em filmes, papéis reducionistas de
“terroristas de carteirinha”.
Ainda segundo Said (2002), por ter aparecido desde 1948 como um ponto
independente na pauta da Assembleia Geral da ONU e “ainda associada à presença
2

Retirado de FINKELSTEIN, Norman. Image and reality of the Israel-Palestine Conflict (Londres,
1995).
3

Edward Wadie Said nasceu em Jerusalém, cidade que na época integrava o Mandato Britânico da
Palestina, no seio de uma família cristã de classe alta. O seu pai tinha emigrado para os Estados
Unidos antes da Primeira Guerra Mundial e regressou à Palestina como cristão e cidadão americano,
desagradando-lhe as suas raízes árabes. Edward cresceu entre Jerusalém e na cidade egípcia do Cairo. Em
sua vida profissional, estudou na Universidade de Princeton e depois na Universidade de Harvard. Foi
docente nas Universidades de Columbia, Harvard, Johns Hopkins e Yale. Em 1977 foi eleito membro do
Conselho Nacional Palestiniano, de onde demitiu-se em 1991. Em 2002 participou da criação
da Iniciativa Nacional Palestina (ou Al-Mubadara) com objetivo de criar uma terceira força política
palestiniana alternativa à Autoridade Nacional Palestiniana e ao Hamas. Em sua obra mais
conhecida, Orientalismo (1978), o autor analisa a visão ocidental do mundo "oriental", mais
concretamente do mundo árabe, argumentando que o Ocidente criou uma visão distorcida do Oriente
como o "Outro", numa tentativa de diferenciação que servia os interesses do colonialismo.
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controversa de Yasser Arafat” (SAID, 2002, p.8), a Questão Palestina irritou
profundamente a consciência geral. Said (2002) considera que somente a partir de 1969
a autodeterminação palestina foi votada favoravelmente. Nesse sentido, apresenta a
Resolução n.2535-B da AGNU do ano de 1969 como a que expressou preocupação com
os direitos palestinos pelos atos relatados de punição coletiva – nesta Resolução, a ONU
reconheceu formalmente os direitos dos povos palestinos, e a Resolução n.2627-C da
AGNU como a que reconheceu que o povo da Palestina tem direito à igualdade e à
autodeterminação dos povos.
Apesar de apresentar a evolução das resoluções em relação ao reconhecimento dos
direitos do povo palestino, Said (2002) tece severa crítica ao modo como o sistema
internarcional o julga, especialmente relacionando-o ao vocábulo “problema” ou
“questão”, críticas que devem ser relacionadas neste trabalho, em especial considerando
a singularidade do povo palestino e o uso político da palavra:

Apesar dessas determinações explícitas, os palestinos continuam sendo um
povo tão singular que servem essencialmente como sinônimo de problema –
um problema desenraizado, irracional e gratuito. Eles não vão embora como
deveriam, não aceitam o destino de outros refugiados (que aparentemente se
resignaram a ser refugiados e estão satisfeitos desse modo) e causam
problemas (SAID, 2002, p.9).

Said (2002) traz a questão para o ponto de vista cultural. Explica como a questão
palestina é essencialmente o confronto entre uma afirmação e uma negação que existe
há mais decem anos e está na raiz do conflito árabe-israelense. Entre outras palavras,
trata-se da luta “entre uma presença e uma interpretação, em que a primeira parece ser
constantemente subjudicada e erradicada pela segunda” (SAID, 2002, p.10). Said (2002)
apresenta números alarmantes: cerca de 780.000 árabe-palestinos foram desalojados e
desapropriados de suas casas em 1948 para facilitar a “reconstrução” da Palestina.
Gattaz (2002) alerta para o fato de que mesmo dentro do Judaísmo houve oposição
ao projeto sionista, especialmente de grupos religiosos judeus radicados na Europa, que
acreditavam que o Sionismo contrariava a ideia de uma nação judaica baseada nos laços
espirituais, trazendo o Judaísmo para o nível de uma ideologia secular e afastando-a dos
princípios religiosos. Estes sugeriram a ideia de um Sionismo espiritual, que via a
Palestina como centro cultural do Judaísmo. Esta crítica, contudo, não afetou o projeto
sionista, que continuou evoluindo e anexando territórios na Palestina ao longo do século
XX.
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Assim como nem todos os judeus concordavam com o projeto de um Estado judeu
sionista, Kumaraswamy (2006) também lembra a intransigência das lideranças árabes
quando, a exemplo de 1947, houve a proposta de uma Palestina binacional como a
solução, principalmente pelo forte desejo de repudiar qualquer reivindicação judaica à
Palestina, recusando-se a considerar a opção pela qual a comunidade judaica teria
autonomia interna limitada dentro um Estado amplamente palestino da Palestina. Esse
contraponto da dificuldade nas negociações mais à frente revela-se central para as
tensões que culminaram em conflitos bélicos e para a dificuldade de uma solução
definitiva.
Para lidar com a incompatibilidade com a população palestina, os sionistas criaram
alguns mitos, como o mito da terra desocupada, que embasou o slogan do Sionismo:
“uma terra sem povo para um povo sem terra” (GATTAZ, 2002; KUMARASWAMY,
2006). Para Gattaz (2002), trata-se de uma falsidade histórica, que além de ignorar a
existência de mais de meio milhão de palestinos no território, sacramentava essa
mentira ao justificar a ocupação. Ali nasciam as sementes de um longo conflito com
fortes consequências para o Oriente Médio e o sistema internacional como um todo.
O avanço do Sionismo na Palestina, contudo, enfrentou a severa oposição de grupos
nacionalistas palestinos, cuja hostilidade só se intensificou ao longo do tempo. Este
processo culminou na criação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP),
fundada em 1964 e financiada pelo Egito e pela Síria, cujas reinvindicações eram
explicitamente a anulação da Plano de partição e destruição do estado judeu, ideal
nacionalista e laico. Quase ao mesmo tempo, surgiu uma nova organização fundada por
estudantes palestinos, a Al Assifa, braço armado da Al Fatah. O Al Fatah (“a vitória”
em árabe), por sua vez, é uma organização política e militar fundada em 1959 por
militantes palestinos refugiados no Kuwait com liderança do engenheiro Yasser Arafat
(MASSOULIÉ, 1993). Além dos já mencionados, em 1987 foi fundado o Hamas, um
movimento islamista palestino, de orientação sunita, constituído de uma entidade
filantrópica (dawa), um braço político e um braço armado, especialmente ativo em
Gaza.
Deve-se ter em mente, contudo, que a ampliação do Estado de Israel deu-se tendo
por base a anexação e expropriação de uma população de mais de meio milhão de
pessoas. Clemesha (2008, p.173) cita trechos do diário de Theodor Herzl de 12 de junho
de 1895 nos quais o autor expõe a preocupação de “expropriar com cuidado”,
expulsando “a população miserável para além da fronteira (…) negando-lhe qualquer
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emprego em nosso país”, fazendo-o “de maneira discreta e circunspecta”. Ainda
segundo Clemesha (2008), essa estratégia fazia parte de um dos pilares do sionismo
calcadona conquista de terra, ou seja, a aquisição do território da Palestina pelo Fundo
Nacional Judeu esvaziada de seus fallā¬īn, palestinos camponeses majoritários no
território (GOMES, 2001).
Antes de estabelecer a análise do plano de partilha da Palestina, apresentado em
1947, cabe traçar breve panorama histórico sobre como o sistema internacional e as
grandes potências lidaram com a Palestina, partindo do fim do Império Turco-Otomano,
oficialmente encerrado com o Tratado de Laussane (1923). Em 1919, os Aliados,
vencedores da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), reuniram-se na Liga das Nações
com o objetivo de estabelecer um acordo e um conceito de ordem nas relações
internacionais segundo o qual os territórios asiáticos e africanos ficariam sob a tutela
das nações vencedoras, reproduzindo a ideia europeia de missão civilizatória da raça
europeia do século XIX (GATTAZ, 2002). Desse contexto foi produzida a Carta das
Nações Unidas, que em seu artigo 22, estabelecia as regras para os mandatos,
classificando os povos a serem dominados segundo três níveis de desenvolvimento,
como mostra Gattaz (2002, p.49):
a) “estágio de desenvolvimento cuja existência como nações independentes
pode ser provisoriamente reconhecida”; b) “estágio em que o Mandatário
deve ser responsável pela administração do território”; c) “territórios que [...]
podem ser melhor administrados sob as leis do Mandatário como porções
integrais do seu território”. As ex-colônias árabes do Império Otomano
encaixavam-se no primeiro grupo e sua independência seria provisoriamente.

Dessa forma, seguindo os princípios de tutelagem da Carta das Nações, as grandes
potências partilharam em uma série de tratados firmados entre os anos 1919 e 1922,
considerando os territórios perdidos pela Alemanha e pelo Império Otomano, gerando
uma nova configuração geopolítica ao Leste Europeu e Sudoeste Asiático (GATTAZ,
2002). Para Gomes (2001, p.23), o conceito de mandatos, uma inovação no sistema
internacional na época, foi criado para conciliar as exigências colonialistas do momento
e a necessidade política e moral de reconhecimento dos direitos dos colonizados.
Desta forma, tendo se fundamentado no direito à autodeterminação dos povos, o
Mandato Britânico da Palestina “violou o direito à autodeterminação dos 750 mil árabes
habitantes nativos” (GOMES, 2001, p.24). A perpetuação dessa ilegalidade, que foi
revista anos depois da partilha pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas sem
consequências, “é responsável pelos inestimáveis custos materiais e de vidas humanas
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causados pelo conflito, até os dias de hoje” (GOMES, 2001, p.24). A desigualdade entre
os lados e a ilegalidade aos olhos do Direito Internacional impune dos atos promovidos
pelo lado israelense é, portanto, um ponto incontornável do conflito Israelo-Palestino.
Em 1920 os Aliados firmaram o Tratado de Sèvres, segundo o qual a maior parte do
Império Otomano europeu passaria à Grécia e a Armênia tornar-se-ia independente. No
Oriente Médio, “a administração da Síria e do Líbano seria concedida à França, ficando
a Inglaterra responsável pela Transjordânia, Palestina e Iraque” (GATTAZ, 2002, p.51).
O autor aponta como forte indício de que a Inglaterra saiu da guerra mais forte o fato de
que diversas áreas que estavam destinadas aos franceses pelo Tratado de Sykes-Picot de
1916 terem acabado em mãos britânicas.
Nos anos seguintes ao fim da guerra, os Aliados trataram de determinar como seria
o regime dos mandatos. Gattaz (2002) aponta que, por pressão do presidente norteamericano Wodrow Wilson - que em um dos seus “14 pontos” defendia a soberania e
autodeterminação de povos – uma comissão foi enviada ao Oriente Médio liderada
pelos norte-americanos Henry King e Charles Crane. A resposta dos nacionalistas
árabes reunidos no Congresso Geral Sírio (que incluía representantes sírios e palestinos)
foi uma resolução pedindo a independência completa da Grande Síria e rejeitando
qualquer forma de influência estrangeira – ali já sinais da insatisfação e resistência
palestina ao projeto sionista. Como sugere trecho das conclusões da Comissão norteamericana recuperado por Gattaz (2002, p. 52):
[...] Devemos lembrar que a população não-judaica da Palestina – quase nove
décimos do total – está praticamente contra o programa sionista na íntegra.
[...] A Conferência de Paz não deve fechar os olhos ao fato de que o
sentimento antisionista na Palestina e Síria é intenso e não deve ser
desconsiderado (GATTAZ, 2002, p.52).

As recomendações da comissão, contudo, foram desconsideradas pelas decisões
tomadas, pois entre ingleses e franceses, segundo Gattaz (2002), prevalecia a certeza
que o futuro da Palestina estaria definido. Tal impressão confirma-se por dois
documentos: a Declaração Balfour (1917) e um memorando de 1919 escrito por Arthur
Balfour a LordCurzon. Como explicitado por Gomes (2001, p. 21):
“Secretaria do Ministério das Relações Exteriores,
2 de novembro de 1917,
Estimado Lord Rothschild:
Me compraz transmitir-lhe, em nome do governo de sua Majestade Britânica,
a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações judaicas sionistas, cujo
texto foi submetido ao Gabinete e aprovado por este:
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‘O governo de Sua Majestade vê com beneplácito o estabelecimento na
Palestina de um lugar nacional para o povo judeu e fará o quanto estiver em
seu poder para facilitar a realização desse objetivo, ficando claramente
entendido que não se tomará nenhuma medida que possa prejudicar os
direitos civis e religiosos das comunidades não-judaicas da Palestina, ou os
direitos e a condição política de que gozem os judeus em qualquer país’.
Lhe agradecerei se puser essa declaração em conhecimento da Federação
Sionista,
Atenciosamente, Arthur James Balfour”.

Gomes (2001) destaca o fato de que o destinatário, Lord Rothschild, era um dos
homens mais ricos do mundoeum dos principais patrocinadores do estabelecimento de
judeus na Palestina, o que mostra que a declaração pode não ter sido uma simples
“gentileza” do governo britânico aos Rothschild e à Organização Sionista, mas uma
“troca de favores” de altíssimo preço. Também não passam despercebidas as inúmeras
ambiguidades na declaração, como o uso de “lugar nacional para o povo judeu” no lugar
de “Estado Nacional”. Para alguns, o objetivo principal da Declaração era o de servir
como propaganda aos judeus europeus e da Rússia sobre a esperança de colher
benefícios da liquidação do Império Otomano.
O segundo documento também foi escrito por Arthur James Balfoure evidencia o
fato de que os ingleses tinham, sim, conhecimento da existência dos habitantes nativos e
optaram por ignorá-los (a sua existência e demandas) propositalmente, como mostra
Gattaz (2002, p.53):
[...] Na Palestina nós não propomos nem consultar os desejos dos habitantes
do país, apesar de que a comissão norte-americana esteve por lá perguntando
o que eles são. [...] As quatro Grandes Potências estão comprometidos com o
Sionismo. [...] Qualquer que seja o futuro da Palestina, não será o de uma
‘nação independente’. Apesar de qualquer consideração que possa ser
prestada àquelas que vivem ali, as Potências, ao selecionar o mandatário, não
pretendem consultá-los.

A Declaração Balfour é considerada uma grande vitória sionista, tendo recebido
apoio oficial do presidente Wilson e de outros governos (GOMES, 2001). Ao fim das
negociações, o Mandato da Palestina foi aprovado pela Liga em 24 de julho de 1922,
tornando-se efetivo em setembro de 1923 quando firmado o Tratado de Lausanne, que
pôs fim definitivo ao Império Otomano, com a proclamação da República da Turquia
em 1922.
Existente entre 1923 a 1948, segundo Arlene Clemesha (2008), o Mandato
Britânico da Palestinadeu impulso decisivo ao projeto sionista e insuflou os árabes
palestinos em uma Revolta Nacional em 1936. Destacam-se do documento do
Instrumento Mandatário da Palestina as considerações iniciais:
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Genebra, 12 de agosto de 1922.
O Conselho da Liga das Nações:
Considerando que as principais Potências Aliadas concordaram, com o
propóstio de levar a efeito as provisões do Artigo 22 da Carta da Liga pelas
ditas Potências para a administração da Palestina [...] e
Considerando que as Principais Potências Aliadas também concordaram que
o Mandatário deve ser responsável em levar a efeito a declaração feita
orginalmente no dia 2 de novembro de 1917, pelo governo de Sua Majestade
Britânica, e adotada pelas ditas Potências, em favor do estabelecimento na
Palestina de um Lar Nacional para o povo Judeu, ficando claramente
compreendido que nada deverá ser feito que possa prejudicar os direitos civis
e religiosos das comunidades não-judaicas da Palestina ou os direitos e o
status político dos judeus em qualquer outro país; e
Considerando que através desta declaração foi reconhecida a conexão
histórica do povo judeu com a Palestina e a causa da reconstituição de seu lar
nacional naquele país; e considerando que as Principais Potências Aliadas
selecionaram Sua Majestade Britânica como o Mandatário da Palestina.[...]

Gattaz (2002) destaca o fato de que nenhuma referência foi feita à colaboração
dos árabes na administração da Palestina, ou qualquer referência a um corpo político
para servir aos interesses dos habitantes nativos, tampouco nenhum palestino foi
consultado quanto à escolha da nação mandatária, como definido no Artigo 22 da Carta
das Nações.
Para a Transjordânia, foi aprovada em 1922 a administração direta britânica, que
se manteve até a independência do Reino da Jordânia (1946). No caso palestino,
contudo, o mandato não levou à independência e sim a uma situação de tensão entre
nacionalismos cujo resultado foi o conflito Israelo-Palestino (GATTAZ, 2002). Após a
instalação do Mandato Britânico, os sionistas tiveram oportunidade de criar suas
instituições através da Agência Judaica, órgão que passou a ser o representante sionista
na Palestina (GOMES, 2001).
É interessante pensar como viviam os árabes nativos na região da Palestina até o
estabelecimento do Estado judeu. Clemesha (2008) cita o fato de que o movimento
nacionalista árabe surgiu no mesmo período histórico do surgimento do movimento
nacionalista dos judeus europeus (século XIX), gerando, desde as origens, tensões entre
os movimentos. Na década de 1920, a Palestina era um centro de cultura árabe,
contando com poesia popular e uma elite intelectual. A Revolta Nacional ou Revolta
Árabe (1936-1939) marcou o estopim tanto da revolta face ao governo colonial
britânico quanto ao incremento da imigração sionista, e a Inglaterra empregou 25.000
soldados de seu exército com o apoio de milícias israelenses como Haganá, Stern e
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Irgun. Cerca de 5.000 palestinos foram mortos, 10.000 feridos e 5.679 presos, num
movimento conhecido por historiadores como a Primeira Intifada (CLEMESHA, 2008).
Esse movimento evidenciou, ainda, a natureza irreconciliável das promessas
contraditórias dos britânicos aos judeus e aos árabes.
Sobre as milícias de extra-direita israelenses, Haganá, Stern e Irgun, James
Brener (1997) explicita o fato de que, para a defesa e continuação da colonização
judaica da Palestina, os sionistas socialistas criaram em 1920 o Haganá (defesa em
hebraico). Em 1938, de uma dissidência do Haganá surgiu o Irgun Zvai Leumi
(Organização do Exército Nacional) ou simplesmente Irgun (em hebraico conhecido por
Etzel), que se especializou em jogar bombas nos populosos mercados árabes nas
principais cidades palestinas (SALEM, 1982, p.24). Com a repressão inglesa, o grupo
passou a atacar também autoridades inglesas.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, descretou-se uma trégua formal
entre o Irgun e os ingleses. Abraham Stern não a aceitou e abandonou a organização
junto com seus apoiadores, fundando uma nova agremiação: “Lohmey Heruth Israel –
LHEY” ( “Lutadores pela Liberdade de Israel”), conhecido por Stern, adeptos do terror
contra árabes e ingleses (SALEM, 1982, p.25) e da não-aceitação da solução de dois
Estados pelo plano de partilha da ONU de 1947 (SALEM, 1982, p.30). Depois da
chegada do polonês Menahem Begin à Palestina em 1943, o Irgun se rearticulou e
passou a atuar de forma conjunta com o Stern. Em julho de 1946 o Irgun realizou uma
ação “que o imortalizaria na história do terrorismo”: a explosão do King David Hotel,
em Jerusalém, onde se hospedavam funcionários do Mandato Britânico. Entre 90 e 100
pessoas morreram no atentado (dentre ingleses, árabes e judeus) e 41 ficaram feridas
(SALEM, 1982, p.25; BRENER, 1997, p.18). Assim sendo, a atuação dos grupos de
extrema-direita judaica acabou por intensificar o clima de conflito entre árabes e judeus.
Jurandir Soares (1991) lembra o papel do Movimento Sionista Internacional para
a imigração judia, que pregava o retorno dos judeus para a pátria dos seus ancestrais, e o
contexto de intensificação a partir da década de 1930 com a perseguição nazista na
Europa. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) a Palestina reunia
aproximadamente 12 mil judeus em 44 mil hectares (SALEM, 1982, p. 20). Quando a
Segunda Guerra mundial (1939-1945) terminou, os nazistas haviam eliminado mais de
seis milhões de judeus europeus e outros 90 mil fugiram da Polônia em 1946 após um
pogrom cometido por extremistas de direita. Os acontecimentos na Europa tiveram
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expressiva influência no movimento migratório, de modo que, ao final da Segunda
Guerra Mundial, mais de um milhão e meio de judeus haviam-se tranferido para a
Palestina (JURANDIR, 1991, p.33), um crescimento de mais de 12.000% em um
período de aproximadamente 30 anos.
Gattaz (2002, p.60-61) identifica pelo menos quatro ondas de imigração sionista
à Palestina no século XX: em 1905, a intensificação na chegada de judeus seculares;
entre 1904-1914, levando mais de 30 mil judeus à Palestina, que passaram a fundar
bancos, escolas e negócios; após a Primeira Guerra Mundial, quando a imigração
retoma aos poucos; e entre 1920-1925, chegando mais de 89 mil judeus à Palestina.
Estimativas feitas para o ano de 1914 mostram que 85 mil judeus viviam na Palestina
entre uma população de 580 mil árabes (85% muçulmanos e 15% cristãos). Com o
início do Mandato Britânico da Palestina, o hebraico e o árabe passaram a ser
consideradas línguas oficiais, mas o controle da agência de imigração à Palestina estava
nas mãos das organizações sionistas, que selecionavam os imigrantes de acordo com
suas convicções político-religiosas e priorizavam os sionistas (GATTAZ, 2002).
Uma das principais preocupações dos judeus era a respeito da “transferência” da
população árabe nativa. Helena Salem (1982, p.19) mostra que uma das especificidades
da colonização sionista, que a diferenciava das demais, como a inglesa e a francesa, era
o fato de que os sionistas não pretendiam explorar a mão de obra nativa árabe, e sim
substituí-la na totalidade pelo imigrante judeu. Para tal, os judeus foram aos poucos
comprando e se apropriando de terras palestinas.
Gomes (2001) pontua que, de início, os imigrantes judeus foram recebidos com
hospitalidade pelos palestinos, sendo em fins do século XIX raras as cenas de violência,
como pontua Grinberg (2002): “comprando terras de proprietários árabes absenteístas,
estabelecidos em Jerusalém ou em Beirute, muitos judeus chegaram imbuídos dos
ideaisde cooperação mútua” (GRINBERG, 2002, p.105), numa crença de que levavam o
“progresso” aos habitantes nativos. Nesse ínterim, houve a criação de novas cidades,
como Tel Aviv, fundada em 1909.
Contudo, os primeiros atritos surgiram a partir de 1880, a respeito das questões
da exploração de água e terras férteis e ao fato de que os colonos europeus ignoravam os
costumes locais e se isolavam em suas comunidades, criando o ressentimento das
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comunidades locais (GATTAZ, 2002). Posteriormente, a compra de terra pelos judeus e
a expansão numérica passaram a ser vistos como ameaças à comunidade muçulmana da
Palestina (GOMES, 2001, p.18). O primeiro choque violento ocorreu em 1886, quando
aldeães de Yahudiya atacaram Petach Tikva, o mais antigo assentamento judaico,
gerando a primeira onda de protestos palestinos contra os assentamentos judaico e uma
campanha da comunidade muçulmana da Palestina (segundo Gomes, 2001, p.18, 75%
da população) contra a colonização e imigração judaicas.
A situação se complexificou mais a partir de 1911, quando a disputa, até então
sobre terra, passou a ser uma luta pelos empregos. O Sionismo passou a promover o
slogan “Trabalho Hebreu” numa tentativa de evitar trabalhadores árabes em fazendas de
judeus. A partir de 1920, com a expansão da imigração e aquisição de terras, o problema
se complexificou. Gomes (2001) lembra do slogan sionista dito pela primeira vez por
Israel Zangwill em 1901 e repetido no mundo todo: “uma terra sem povo para um povo
sem terra”.
O governo britânico estabeleceu em 1929 a Comissão Shaw, que notou a
mudança da disposição palestina em relação aos judeus na década de 1920 (GATTAZ,
2002). As conclusões dessa motivaram a publicação do Passfield White Paper (1930),
que sugeria a retomada da autoridade britânica sobre as questões de imigração e
transferência de terras dominadas pela Agência Judaica, além da criação de um
conselho legislativo palestino, em movimento que provocou forte reação entre sionistas,
que se apressaram em negar tais determinações. Esta postura desagradou profundamente
os palestinos e preparou o terreno de tensão para os conflitos vindouros.
Visando a acalmar os ânimos, Gattaz (2002) pontua que, dentre os anos de 1930
e 1936, tentou-se implementar uma série de medidas para acalmar a situação, sem
sucesso.As perspectivas sionistas se concretizaram em julho de 1938, quando a Real
Comissão de Inquérito (Comissão Peel) recomendou a partilha da Palestina em dois
Estados: um judeu e um árabe, como explicita Clemesha (2008, p.174):

A região delimitada para o Estado judeu somava 20% da Palestina histórica e
incluía as cidades de Jaffa, Acre, Haifa e Nazaré. A região em torno de
Jerusalém continuaria sob o governo do Mandato Britânico e o restante do
país, cerca de 70%, permaneceria árabe.

A partir de 1935 houve uma maior organização por parte dos palestinos sob
liderança de Mufti Haj Amin, estabelecendo em abril de 1935 o Alto Comitê Árabe,
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conclamando os palestinos a não pagarem taxas à administração britânica e boicotar os
estabelecimentos sionistas – contexto que conduziu à Revolta Árabe em 1939
(CLEMESHA, 2008; GATTAZ, 2002). A administração britânica trouxe reforços da
Inglaterra, Egito e Malta para conter a revolta e, ao mesmo tempo, anunciou a criação
de uma comissão real para investigar a causa dos distúrbios, a Peel Comission, da qual
se extraiu a ideia de que os britânicos tinham, sim, conhecimento da natureza dos
conflitos e dos fatores relacionados, como o nacionalismo.Destaca-se:
Londres, julho de 1937 [...]
Após examinar as evidências e estudar o curso dos eventos na
Palestina desde a Guerra, não temos dúvidas sobre quais foram as causas
essenciais dos distúrbios do último ano. Elas foram:
(i)
(ii)

O desejo dos árabes de independência nacional;
Seu ódio e medo do estabelecimento do Lar Nacional Judeu
Fazemos os seguintes comentários sobre essas duas causas:

(i)
(ii)

São as mesmas causas fundamentais que provocaram os distúrbios de 1920,
1921, 1929 e 1933
Estão, e sempre estiveram, inextricavelmente ligadas. [...]
O conflito [entre árabes e judeus] não é um conflito inter-racial, decorrente
de uma velha e instintiva antipatia árabe contra os judeus. Como vimos,
quase não havia fricções entre árabes e judeus no resto do mundo árabe até
que a revolta na Palestina as tivesse criado. [...] O problema da Palestina é
político. É, como em outros lugaes, o problema do nacionalismo insurgente.
A única diferença é que na Palestina o nacionalismo árabe está
inextricavelmente ligado ao antagonismo aos judeus.

Gattaz (2002, p.70) comenta o fato de que a partilha era um projeto inaceitável
para nacionalistas árabe-palestinose também para os sionistas, que ambicionavam uma
área maior do que a proposta da comissão, e o relatório acabou por se tornar uma
provocação para o reinício das tensões. O Alto Comitê Árabe foi banido, com seus
líderes presos ou deportados. O número de mortes no conflito no ano de 1938 foi de
3.717 pessoas, a maioria árabes palestinos.
O ano de 1939 comprovou que as operações militares contra guerrilhas
nacionalistas palestinas tornaram-se efetivas. Uma conferência reunindo árabes, judeus
e ingleses foi convocada em Londres, mas seu fracasso levou o governo britânico a
publicar um novo White Paper, para alguns conhecido como o Segundo Livro Branco, o
chamado Memorando MacDonald. Segundo Gattaz (2002), este veio a mudar
drasticamente o rumo dos conflitos. O documento desmentia as intenções de criar um
Estado judeu, rejeitava as demandas árabes de que a Palestina se tornasse um Estado
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árabe independente e previa o término do Mandato em 1949 com a independência da
Palestina e a divisão do poder entre árabes e judeus, além de restringir a imigração
judaica nos próximos cinco anos. Destaca-se:
Londres, maio de 1939 [...]
O objetivo do Governo de Sua Majestade é o estabelecimento,
dentro de dez anos, de um Estado independente na Palestina, [no qual] árabes
e judeus partilharão o governo de forma a garantir que os interesses
essenciais de cada comunidade sejam salvaguardados.

Trata-se de um avanço, pois, pela primeira vez, os direitos dos árabes palestinos
haviam sido reconhecidos. O contexto que explica a mudança de postura deve-se à
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nesta, a Grã-Bretanha viu-se sem saída e teve de
escolher dentre um dos lados, posicionando-sea favor dos árabes ao concordar em
interromper a imigração judaica. Os britânicos optaram por restringir a entrada de
judeus na Palestina em 1939, limitando-a, segundo o Livro Branco de Churchill, a 50
mil por cinco anos (GRINBERG, 2002). Segundo alguns autores (CALVOCORESSI,
2011; KONZEN, 2014; GRINBERG, 2002) esse foi um posicionamento estratégico dos
britânicos para resguardar os árabes como aliados, especialmente devido ao petróleo.
Gattaz (2002) mostra que, assim como ocorreu na Primeira Guerra, depois de
passado o conflito, as promessas dos ingleses feitas aos árabes foram mais uma vez
ignoradas. Em 1941, em um memorando delimitando a política sionista a ser seguida no
futuro, Ben-Gurion declararia que apesar de ele acreditar que fosse possível a
transferência voluntária de segmentos do povo palestino, uma transferência completa do
grosso da população árabe só poderia ser forçada, através de uma transferência
compulsória e sem escrúpulos (CLEMESHA, 2008).
Grinberg (2002, p.107) explicita as três pretensões em jogo durante a Segunda
Guerra Mundial: os judeus viam na Palestina uma esperança de sobrevivência; os
palestinos temiam perder “o pouco que tinham”, e os britânicos estavam divididos entre
a obrigação do apoio aos judeus e o temor de uma aliança entre o Eixo e os árabes. A
partir de 1939, após o memorando, a Inglaterra deixou de ser um aliado valioso para os
sionistas, que voltaram sua atividade política para os Estados Unidos, fator crucial para
o curso do conflito Israelo-Palestino (GATTAZ, 2002).Ficou claro para os sionistas que
o relatório da Comissão Peel e o Memorando de 1939 constituíram-se entraves para a
realização do “lar nacional”, transformando de forma definitiva a relação entre os
sionistas e a Grã-Bretanha. Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a imigração
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ilegal de judeus à Palestina aumentou e a estrutura militar sionista se desenvolveu,
forçando os ingleses a abrirem mão do Mandato da Palestina.
Konzen (2014) escreve que durante a Segunda Guerra Mundial a eficácia
política do Sionismo aumentou nos Estados Unidos e sua causa foi acolhida pelos
presidentes Roosevelt e Truman, situação que acabou por colocá-los em atrito com a
Grã-Bretanha. Para Calvocoressi (2011, p. 323 apud KONSEN, 2014) “os norteamericanos queriam ajudar os judeus sem se enredarem nas posições britânicas de
atitude supostamente imperialista”. Uma das principais características da nova política
sionista foi o abandono de qualquer preocupação quanto à legalidade das suas ações na
Palestina, promovendo de forma sistemática a imigração ilegal, pelo menos desde 1930,
e estima-se que entre 1939 e 1943 tenham entrado mais de 20.000 imigrantes ilegais na
Palestina (GATTAZ, 2002, p.77).
A nova atuação sionista, definida por Clemesha (2008, p.175) como
maximalista, resultou na chamada Declaração de Biltmore, fruto de uma reunião da
cúpula sionista em maio de 1942 no Hotel Biltmore de Nova Iorque. Tal reunião
buscava obter o apoio do governo norte-americano (GATTAZ, 2002) e previa a
formação de um commonwealthjudeu sobre toda a Palestina do Mandato. Clemesha
(2008) chama atenção para o fato de que o objetivo central de criação na Palestina de
um Estado exclusivamente judeu não apenas em sua estrutura sociopolítica, mas em sua
composição étnica. Do documento, destaca-se:
Nova York, maio de 1942,
Os sionistas norte-americanos, reunidos nessa Conferência
Extraordiária, reafirmam sua devoção inequívoca à causa da liberdade e
justiça internacional à qual se dedica o povo dos Estados Unidos, aliado com
o das outras nações, dando expressão à sua fé na vitória última da
humanidade e da justiça sobre a ilegalidade e a força bruta[...]
4. na nossa geração, em particular no curso dos últimos vinte anos, o
povo judeu despertou e transformou seu antigo lar; de 50.000 no final da
última guerra, seu número cresceu a 500.000 . Eles fizeram terras incultas
frutificar e o deserto florescer.[...]
O povo judeu, em seu próprio trabalho de rendenção nacional,
recebe com alegria o desenvolvimento econômico, agrícola e industrial dos
povos e Estados árabes. A Conferência reafirma a posição previamente
adotada nos congressos da Organização Sionista Mundial, expressando a
disposição e desejo do povo judeu por total cooperação com seus vizinhos
árabes.
6. A Conferência clama pelo cumprimento da proposta original da
Declaração Balfour e do Mandato que, “reconhecendo a conexão histórica do
povo judeu por total cooperação com seus vizinhos árabes.
A Conferência afirma sua rejeição total ao Memorando de 1939 e
nega sua validade moral ou legal. [...]
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8. [...] A Conferência solicita que os portões da Palestina sejam
abertos; que à Agência Judaica seja atribuída a autoridade sobre a imigração
e a construção da Palestina, inclundo o desenvolvimento de suas terras não
ocupadas e não cultivadas; e que a Palestina seja estabelecida como uma
Comunidade Judaica integrada na estrutura no novo mundo democrático.[...]

Com o final da Guerra, os Estados Unidos tornar-se-iam os principais defensores
da causa sionista – não pelo Estado judaico em si, porém por interesses conectados à
causa, em especial a questão do petróleo (CHOMSKY, 1983 apud GATTAZ, 2002, p.
79). A radicalização na postura norte-americana levou o presidente norte-americano
Henry Truman a aceitar formar uma Comissão de Inquérito anglo-americana que
solicitou, em abril de 1946, autorização para a entrada imediata de 100.000 imigrantes
judeus na Palestina e a rescisão da Lei de Transferência de Terras de 1940. Algo
apresentado por Gattaz (2002) como irônico é o fato de que, apesar de todo o esforço
para pressionar os ingleses a permitir a entrada imediata de 100.000 judeus na Palestina,
ao mesmo tempo a legislação imigratória norte-americana tornava-se cada vez mais
restritiva, ampliando as ações hostis de sionistas contra ingleses e árabes.
Esse contexto deve ser compreendido considerando o abandono da Palestina por
parte dos ingleses. Gattaz (2002) considera como clímax do terrorismo sionista a
explosão do Hotel King David em julho de 1946 matando ingleses, árabes e judeus,
tendo tido impactos negativos entre o governo britânico e os líderes sionistas
(GATTAZ, 2002). Mas outros movimentos ocorreram, como sequestros e a explosão de
um clube de oficiais ingleses em Jerusalém. Outro fato marcante do ano de 1947 foi a
chegada do navio Exodus em Haifa com 4,5 mil judeus sobreviventes dos campos de
extermínio, navio que foi expulso pelas autoridades britânicas e obrigado a retornar à
Alemanha.
Scalercio (2003, p. 30 apud Konzen, 2014, p.17) lembra o fato de que os líderes
sionistas na Europa procuraram negociar com os otomanos e principalmente com os
ingleses, mas jamais desenvolveram uma estratégia de entendimento com os árabes que
viviam na região. Konzen (2014) lembra ainda a necessidade de entender a fundação do
Estado de Israel em 1947 e a decisão da ONU pelo plano de partilha com apoio dos
Estados Unidos e da União Soviética considerando o massacre da população judaica
europeia nas mãos dos nazistas que vitimou seis milhões de judeus e a aliança entre o
Ocidente e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Também foram esses
fatores determinantes para o período do pós-guerra, conhecido como Guerra Fria,
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marcado pela oposição entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial em dois lados
ideologicamente opostos - os Estados Unidos contra a União Soviética, tendo como
pano de fundo a questão ideológica, o embate entre o modelo capitalistanorteamericanoversus o modelo socialista soviético.
Portanto, a situação da Palestina no ano de 1947 era de total conflito, opondo
sionistas aos ingleses e árabes. A violência alcançava níveis alarmantes (GATTAZ,
2002, p. 86) com ataques e emboscadas promovidos pelas organizações sionistas contra
a administração britânica e os povos árabes. A Inglaterra, sem saber como lidar com a
situação, primeiro convocou uma conferência para discutir o futuro da Palestina – a
Conferência de Londres, que ocorreu de setembro de 1946 a fevereiro de 1947 sem a
participação nem de palestinos nem de sionistas (foram representados, respectivamente,
por outros países árabes e por congressos próprios). Em fevereiro de 1947, o governo
britânico apresentou uma proposta que foi rejeitada tanto pelo Alto Cômite ÁrabePalestino quanto pela Agência Judaica.
A Inglaterra viu-se num impasse e, então, decidiu levar o assunto às Nações
Unidas. Após sete meses de debates, o assunto finalmente chegou para votação na
Assembleia Geral, como ficou evidenciado na Declaração de Lord Bevin à Câmara dos
Comuns,da qual destaca-se;
Londres, 18 de fevereiro de 1947
[O Governo de sua Majestade] foi colocado diante de um conflito
irreconciliável de princípios. Há na Palestina cerca de 1.200.000 árabes e
600.000 judeus. Para os judeu, o princípio essencial é a criação de um Estado
judeu soberano. Para os árabes, o princípio essencial é resistir ao
estabelecimento da soberania judaica em qualquer parte da Palestina. As
discussões do último mês (refere-se à Conferência de Londres) mostraram
claramente que não há perspectiva de solução deste conflito por qualquer
negociação de paz entre as duas partes. Mas se o conflito tem de ser resolvido
por meio de uma solução arbitrária, não é uma decisão que o governo de Sua
Majestade esteja autorizado a tomar como “mandatário”. O Governo de Sua
Majestade não tem poder, sob os termos do Mandato, para destinar o país
seja aos árabes, seja aos judeus, ou mesmo para dividi-lo entre eles.
É nessas circunstâncias que decidimos que não podemos aceitar os esquemas
propostos pelos árabes ou pelos judeus, ou impormos uma solução própria.
Chegamos à conclusão, portanto, de que a única saída que nos resta é
submeter o problema ao julgamento das Nações Unidas.

Destaca-se o uso da palavra “problema” ao se referir à situação da Palestina
(SAID, 2012). Gattaz (2002, p.88) destaca o fato de que a Palestina, naquela altura,
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havia sido a única região colocada sob Mandato que não teve sua independência
plenamente reconhecida. Gomes (2002) lembra que é comum dentre autores, em
especial norte-americanos, a citação de que a Palestina não estava incluídas nas
promessas de independência feitas pelos Aliados aos árabes, artimanha fruto da
propaganda enganosa sionista, contribuindo esse aspecto para a propagação e
divulgação de informações incorretas devido a interesses políticos.
Adiante, o apelo britânico foi levado em conta pelas Nações Unidas e em 28 de
abril de 1947 reuniu-se a Assembleia Geral das Nações Unidas, elegendo como
presidente o ministro plenipotenciário do Brasil junto à Organização, Oswaldo Aranha.
O primeiro passo para a solução dos problemas foi a formação do primeiro comitê, que
iria definir formalmente como se desenvolveria o processo na ONU (GATTAZ, 2002,
p.88).
O tema que mobilizou a atenção dos participantes do comitê foi a questão dos
refugiados de guerra judeus. Na visão dos árabes, a “Questão Palestina” deveria ser
apartada do problema dos refugiados de guerra judeus, sendo essa a única possibilidade
para que a solução da ONU não beneficiasse os sionistas. Gattaz (2002, p.89) cita a fala
histórica do representante sírio no Comitê:
A questão da Palestina é independente e separada da questão das pessoas
perseguidas da Europa. Os árabes da Palestina não são de forma alguma
responsáveis pela perseguição dos judeus na Europa. Essa perseguição é
condenada por todo o mundo civilizado, e os árabes estão entre aqueles que
simpatizam com os judeus. Entretanto, a solução daquele problema não pode
ser responsabilidade da Palestina, que é um país pequeno e que já recebeu
muitos desses refugiados e outras pessoas desde 1920 [...]”4

Após um mês de discussões, em maio de 1947 foi definida a criação do Comitê
Especial das Nações Unidas para a Palestina (em inglês conhecido pela sigla:
UNSCOP) com o objetivo de “preparar um relatório para a Assembleia Geral e
submeter propostas que possa considerar apropriadas para a solução do problema da
Palestina”5. Aqui, chama atenção mais uma vez o uso da palavra “problema”, a falta de
uma referência explícita à questão dos deslocados judeus e à independência do Estado
Palestino, fatores que, para Gattaz (2002, p.90) foram determinantes para a ligação
permanente entre a questão dos refugiados judeus e o futuro da Palestina. A referência
4

Gattaz (2002, p.89), originalmente retirado de: UNITED NATIONS. Official Records of the General
Assembly, First Special Session, Plenary, First Committee, vol. III, 52 nd meeting, p. 184-185 apud:
UNITED NATIONS. The origins and Evolution of the Palestine Problem 1917-1988, Parte II, Cap. 1.
5
Ibidem, vol. III, 56th meeting, p.314
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ao futuro governo da Palestina resumiu-se a uma referência “vaga e ampla” à Questão
Palestina.
A partir desse ponto, do ano de 1947, Gattaz (2002, p.90) sinaliza o uso da
expressão “Questão Palestina” para se referir à situação do povo palestino, central nas
preocupações da ONU, “embora com resultados pouco efetivos, pelo menos do ponto
de vista dos próprios palestinos”. Os membros da UNSCOP, porém, apesar de contarem
com colaboração da Liga Árabe (criada em 1945), não contaram com a participação da
Organização Nacionalista Palestina (ONP), que teve de levar o caso diretamente à
Assembleia Geral, alegando que suas razões “são auto-evidentes e não podem continuar
a ser objeto de investigação, mas merecem reconhecimento com base nos princípios da
Carta das Nações Unidas” 6.
O lado sionista, por sua vez, decidiu cooperar totalmente junto ao Comitê
Especial, submetendo mais de uma centena de documentos e designando dois
representantes para atuaremjunto ao Comitê, tendo por advogado Ben-Gurion. De sua
declaração, Gattaz (2002) destaca o apelo emocional em linguagem sentimental; a
inserção de vocábulos religiosos no discurso político e a contradição entre as
declarações sobre o direito humanitário e as verdadeiras intenções sionistas:
Somos um povo pequeno, fraco e sem defesa, e sabemos que não pode haver
segurança para nós, como indivíduos ou como um povo, nem na Diáspora
nem em nossa terra natal, mesmo depois que tenhamos nos tornado uma
nação independente em nosso próprio Estado, enquanto toda a família
humana não esteja unida em paz e boa vontade. [...] E agora o mesmo
governo que foi encarregado da tarefa sagrada de promover o lar nacional
judeu nos pôs em um gueto territorial[...] temos direito à Palestina como um
todo.7

Ao final dos trabalhos, em agosto de 1947, o Comitê Especial da ONU não
conseguiu chegar à unanimidade em suas recomendações. Segundo Gattaz (2002, p.
93), a maioria dos membros (Canadá, Checoslováquia, Guatemala, Holanda, Peru,
Suécia e Uruguai) recomendou a partilha em dois Estadosque seriam politicamente
independentes e economicamente unidos, com Jerusalém sendo administrada
internacionalmente. A minoria (Índia, Irã e Iuguslávia) propôs um Estado federativo
palestino com Jerusalém como capital.
6

UNITED NATIONS. Official Records of the General Assembly, Second Session, Supplement No. 11,
document A/364 (Report of th United Nations Special Committee on Palestine), vol. II, p.5: Apud:
UNITED NATIONS. The origins and Evolution of the Palestine Problem 1917-1988, Parte II, Cap II.
7
Ibidem.
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Quando a segunda sessão da Assembleia Geral se reuniu em setembro
constituiu-se um comitê ad hoc para lidar com a questão palestina, enquanto a sessão
regular considerava outros itens. O Alto Comitê posicionou-se contra a Organização
Sionista Mundial e depois de dois meses de deliberação o plano de Partilha foi aprovado
pelo Comitê com 25 votos a favor, 13 contra, 17 abstenções e 2 ausências. Gattaz (2002,
p.94) mostra como foi relevante a pressão dos norte-americanos sobre os países
contrários à Partilha. A atuação dos EUA consistiu em ameaçar várias nações de
retaliações fiannceiras se votassem contra a partilha, enquanto o voto dos EUA era
premiado com concessão de empréstimos especiais (GATTAZ, 2002, p.94). Inclusive a
votação foi adiada pelo presidente Oswaldo Aranha dois dias (do dia 26 para o dia 28 de
novembro, e acabou por ser realizada no dia 29 de novembro), o que deu tempo para os
sionistas obterem votos decisivos (exemplo: Libéria, Taiti e Filipinas). O presidente da
sessão, Oswaldo Aranha, chamou nominalmente os representantes, e estes proferiam em
voz alta o seu voto no plenário da Assembleia. O plano foi aprovado por 33 votos a
favor e 13 contra, com 10 abstenções8.
Em função do papel de presidente da Assembleia e por seu declarado apoio ao
plano, Oswaldo Aranha é considerado pela historiografia israelense como um defensor
de Israel e “amigo dos sionistas” (GATTAZ, 2002). Tucci Carneiro (19889) em
pesquisa notou que Aranha durante o Estado Novo (1938-1944) foi um dos
responsáveis pela política de restrição à imigração de judeus no Brasil, quando estes
fugiam da perseguição do nazismo, posição comprovada pela pesquisadora por
documentação disponível no Arquivo Histórico do Itamaraty. Especialmente em relação
à 1ª Assembleia Geral da ONU em 1947, Gattaz (2002) mostra que ele foi eleito
presidente pelo bom trânsito que tinha com ingleses e norte-americanos, tendo sido
orientado pelo Ministério das Relações Exteriores a defender a mesma posição dos
Estados Unidos (não especialmente a posição sionista). Gattaz (2002) nota, também,
que, ao favorecer o plano sionista de transferência de refugiados judeus para a Palestina,

8

A favor (GATTAZ, 2002, p.94): África do Sul, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bielo-Rússia, Canadá,
Costa Rica, Checoslováquia, Dinamarca, Equador, Estados Unidos, Filipinas, França, Guatemala, Haiti,
Holanda, Islândia, Libéria, Luxemburgo, Nicarágua, Noruega Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru,
Polônia, República Dominicana, Suécia, Ucrânia, União Soviética, Uruguai e Venezuela. Contra:
Afeganistão, Arábia Saudita, Cuba, Egito, Grécia, Iêmen, Índia, Irâ, Iraque, Líbano, Paquistão, Síria e
Turquia. Abstiveram-se: Argentina, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Honduras, Iuguslávia,
México, Reino Unido. “Nenhum país asiático ou africano (exceto África do Sul) votou pela adoção da
recomendação; o apoio entusiástico veio exclusivamente da Europa e Hemisfério Ocidental”:
9
CARNEIRO, Tucci. O anti-semitismo na Era Vargas. São Paulo: Brasiliense, 1988.
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Aranha provavelmente vislumbrou a possibilidade de que os judeus deixassem de
imigrar para o Brasil e que “Copacabana voltasse a ser carioca” (segundo LESSER,
199510, uma afirmação dele próprio) – ou seja, as suas verdadeiras intenções eram
antissemitas.
Resultante da votação, a Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU aprovou o
plano de partilha que dividia a o território palestino em oito partes: três alocadas para o
Estado judeu, três para o Estado árabe; a sétima, Jaffa, formaria um enclave árabe em
território judeu, enquanto a oitava, Jerusalém, deveria ser administrada pelas Nações
Unidas (Mapa I nos anexos). Já a Inglaterra deveria retirar-se no máximo até 1ºde
fevereiro de 1948 para que, progressivamente, as Nações Unidas assumissem a
administração de todo o território, passando a dois Estados ligados por uma união
econômica até no máximo 1ºde outubro de 1948.
Interessante posição lembrada por Gattaz (2002) em relação ao plano de partilha
é a do representante libanês na Assembleia de 1947, Camille Chamoun, que, voltandose às outras delegações, denunciou em seu discurso as manobras de bastidores efetuadas
por representantes norte-americanos e sionistas, do qual destaca-se:
Eu posso bem imaginar a que pressões, a que manobras o seu senso de
justiça, igualdade e democracia foi exposto durante as últimas 36 horas [...].
Meus amigos, pensem nestes métodos democráticos, na lliberdade de voto
que é sagrada para cada uma das nossas delegações. Se tivermos que
abandonar isto pelo sistema tirânico de abordar as delegações em seus
quartos de hotel, em corredores e ante-salas, ameaçá-las com sanções
econômicas ou dar propinas e fazer promessas para compeli-las a votar de
uma forma ou outra, pensem no qua a nossa Organização tornar-se-á no
futuro (UNITED NATIONS. The origins and Evolution of the Palestine
Problem 1917-1988, parte II, Cap. IV)

Gattaz (2002, p.99) mostra ainda as palavras de Chamoun (1963) em telegram
ao governo libanês:
[...] A pressão extraordinária norte-americana e dos meios judaicos levaram
delegações que se haviam pronunciado fortemente contra a partilha a mudar
seu voto em 24 horas. Ficamos sabendo que o Conselho da Liga [Árabe] se
reunirá proximamente no Líbano. É necessário que todos os países
agradeçam Cuba, Turquia, Grécia, Irã, Afeganistão, Paquistão e índia por seu
apoio efetivo e corajoso” (CHAMOUN, Camille. Crise au Moyen-Orient.
Paris: 1963, p.211).
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LESSER, Jefrey. O Brasil e a Questão Judaica: imigração, diplomacia e preconceito. Rio de Janeiro:
Ed. Imago, 1995.
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Segundo a lógica da partilha, o Estado judaico deveria ter uma maioria judaica,
ficando em número minoritário no Estado árabe, o que foi conseguido através de uma
complicada divisão do território por meio da criação de enclaves, deixando apenas
10.000 judeus fora do Estado judaico, o que Gattaz (2002) denuncia ser um número só
“teórico”11. Os números e o fato de que o crescimento populacional dos árabes
palestinos era muito superior ao dos colonos judeus foram, portanto, ignorados pela
própria ONU (GATTAZ, 2002, p.100).
A decisão pela partilha pegou os palestinos de surpresa e os países árabes, que
votaram contra o plano de partilha, afirmaram que não se sentiam obrigados a cumprir a
determinação da Assembleia, uma vez que essa contrariava a autodeterminação dos
povos inclusa na Carta das Nações Unidas (GATTAZ, 2002). A liderança palestina
informou à ONU que considerava qualquer tentativa dos judeus ou outro poder de
estabelecer o Estado judaico no território árabe um ato de agressão contra o qual
resistiriam pela força. Já o lado sionista aceitou o plano, considerando-o uma nova fase
da colonização. Ainda segundo Gattaz (2002), para os sionistas, a partilha era vista
como um compromisso provisório, um meio, e não um fim, para o projeto imperialista
de Herzl, de modo que foi “bastante conveniente ao projeto sionista que a liderança
árabe palestina tenha rejeitado o plano de partilha proposto pela ONU” (GATTAZ,
2002, p.105):
Para alguns autores (SOARES, 1991; SALEM, 1982), os árabes cometeram um
“erro histórico” ou um “blefe” ao não aceitar a partilha e declarar guerra a Israel sendo
100 milhões circundando o minúsculo Israel com menos de 2 milhões de habitantes
judeus, já que pretendiam “jogar os judeus ao mar” (SOARES, 1991, p. 33). Na
concepção de Soares (1991), esse “blefe” árabe foi o que permitiu o avanço teritorial
israelense. Por outro lado, Gattaz (2002, p.105) lembra que o Conselho de Segurança da
ONU não havia tomado nenhuma medida para manter a paz e segurança na região,
como previsto na Resolução n.181. Para Gattaz (2002), Soares (1991) e Salem (1982),
os líderes palestinos não estavam preparados militarmente para o embate com os
sionistas.

11

UNITED NATIONS. Official Records of the General Assembly, Second Session, Ad Hoc Committee
on the Palestine Question, vol. I, p.54. Apud: UNITED NATIONS. The Origins and Evolution of the
Palestine Problem 1917-1988, parte II, cap. IV.
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Assim sendo, o Plano de Partilha definiu a partilha da Palestina em dois Estados
autônomos e independentes: um judeu e um árabe-palestino. O primeiro teria 14 mil
quilômetros quadrados, englobando as áreas entre o deserto do Neguev e o golfo de
Ácaba, o lado esquerdo do lago Tiberíades e a zona compreendida entre Tel-Aviv e
Haifa; enquanto o segundo teria 11 mil quilômetros quadrados compreendidos entre a
Cisjordânia e a Faixa de Gaza; a cidade de Jerusalém (cobiçada por ambos os lados)
seria internacionalizada (GRINBERG, 2002, p. 108), numa divisão que compreendeu
quase 55% do território para o Estado judeu e 45% para o Estado da Palestina
(CLEMESHA, 2008).
A 14 de maio de 1948, horas antes da partida britânica da Palestina e início do
shabat, sábado religioso judaico, os líderes sionistas se reuniram em Tel Aviv e Ben
Gurion, líder da Agência Judaica, proclamou a fundação do Estado de Israel por meio
da Declaração de Independência do Estado de Israel.Do documento destaca-se:
Nós, membros do conselho Nacional, representando o povo judeu na
Palestina, e o Movimento Sionista Mundial, encontramo-nos em Assembleia
Gera hje, dia do término do Mandato Britânico da Palestina, e em virtude do
direito natural e histórico do pono e da Resolução da Assembleia Geral das
Nações Unidas: Nós proclamamos o estabelecimento do Estado judeu na
Palestina, que se chamará Medinat Israel (Estado de Israel).”

Segundo Brener (1997, p.23), os objetivos de Gurion eram dois: transformar o
apoio da URSS e dos EUA em armamentos e ocupar o máximo de áreas na Palestina.
Dentro de minutos os Estados Unidos reconheceram o Estado judeu e foram seguidos de
uma série de países.O primeiro ato do Conselho Nacional foi anular o Memorando de
1939 (anteriormente citado) e, dias depois, ChaimWiezmann era eleito o primeiro
presidente de Israel (GATTAZ, 2002).
No dia seguinte, dia 15 de maio de 1948, os Estados árabes decidiram intervir e,
em poucos dias, soldados de cinco países árabes entravam na Palestina. Por cabograma,
a Liga Árabe12 informou ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas os
motivos da decisão dos países árabes na Declaração da Liga Árabe de 15 de maio de
1948, inicialmente fazem um histórico da “Questão Palestina” para, em seguida,
levantarem os motivos para os Estados árabes intervirem. Deste, destacam-se:

12

A Liga Árabe foi criada em 1945 com 22 membros e era o fórum mais elevado para a política panárabe
em relação à Palestina (CLEMESHA, 2008).
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Agora que o Mandato britânico chegou ao um fim, sem haver se constituído
uma autoridade constitucional legítima no país que possa salvaguardar a
manutenção da segurança e respeito à lei, e que possa proteger as vidas e
propriedades dos habitantes, os governos dos Estados árabes declaram o
seguinte:
Primeiro: Que o governo da Palestina deve reverter a seus habitantes, de
acordo com as provisões da Carta da Liga das Nações e da Carta das Nações
Unidas, e que unicamente os palestinos devem ter o direito de determinar seu
futuro.
Segundo: A segurança e a ordem na Palestina foram rompidas. A agressão
sionista resultou no êxodo de mais de um quarto de milhão de habitantes
árabes de suas casas, refugiando-se nos países árabes vizinhos. [...]
Sexto: Portanto, como a segurança na Palestina é uma obrigação sagrada nas
mãos dos Estados Árabes, e para pôr um fim nesse estado de coisas e
prevenir que se agrave ou torne-se um estado de caos, cuja extensão ninguém
pode prever; para terminar a propagação dos distúrbios e desordens da
Palestina aos países vizinhos; para preencher o vazio deixado no aparelho
governamental da Palestina como resultado do término do mandato e o não
estabelecimento de um sucessor legal; os governos de Estados árabes foram
compelidos a interver na Palestina visando ajudar seus habitantes a restaurar
a paz e a segurança e o governo justiça e da lei para seu país, e para prevenir
o derramamento de sangue.
Sétimo: os governos dos Estados árabes reconhecem que a independência da
Palestin, que até agora foi suprimida pelo Mandato britânico, tornou-se um
fait accompli para os habitantes da Palestina.[...] Nesse momento a
intervenção dos Estados árabes irá cessar, e o Estado independente da
Palestina irá cooperar com os outros Estados da Liga Árabe para trazer paz,
segurança e prosperidade a essa parte do mundo.

Os exércitos dos estados árabes vizinhos, juntamente com combatentes
palestinos e tropas iraquianas invadiram os territórios do mandato da Palestina para
impedir o surgimento de Israel (KUMARASWAMY, 2006), mesmo despreparados
(SALEM, 1982). Ali começava a Primeira Guerra Árabe-Israelense (Al Naqbaárabe ou
a Guerra de Independência israelense) e era o início oficial daquele que ficou conhecido
como o longo conflito árabe-israelense.
1.2 A Guerra de Independência de Israel ou Naqba árabe (1948)
Apesar de os conflitos terem se intensificado após a aprovação do plano de
partilha pela Resolução n. 181 das Nações Unidas, de 1947, antes mesmo dela as
tensões entre árabes e judeus na Palestina já haviam se expressado, num processo que
ArleneClemesha (2008, p.175) chama de “limpeza étnica de 1948”. Clemesha (2008)
aponta o ano de 1948 como marcante:
[Os palestinos] Eram maioria em quinze dos dezesseis subdistritos, e
possuíam 90% da terra. No final desse ano, mais da metade dos quase 1,4
milhão de palestinos árabes havia sido expulsa da sua terra. Os que
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permaneceram foram reduzidos a uma pequena minoria no interior do recémcriado Estado de Israel.

Para Clemesha (2008), a narrativa da historiografia oficial israelense é falaciosa
ao afirmar que o povo palestino deixou o país sob ordens da liderança nacional palestina
como inelutável “efeito colateral” da guerra árabe-israelense de 1948-49. Apontando
Rashid Khalidi, Clemesha (2008) mostra como não apenas o massacre e a expulsão do
povo palestino não foram o resultado inevitável da guerra árabe-israelense de 1948,
como os ataques à sociedade palestina foram produzidos ainda antes de 14 de maio, no
início da primavera de 1948 (KHALIDI, 2007, p. 13 apud CLEMESHA, 2008, p.175).
Clemesha divide o conflito em quatro fases. A primeira durou até a proclamação
do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Trata-se do primeiro êxodo, envolvendo
possivelmente a metade do total de 750 a 800.000 palestinos que se tornaram refugiados
em 1948. Durante essa fase, a autora identifica as milícias doHaganah (sua unidade de
combate se chamava Palmach), Irgun e Stern contra combatentes palestinos e
voluntários árabes. O Haganah, segundo Salem (1982), era um exército clandestino
judeu, criado no início do século com o objetivo de defender as colônias sionistas e
pode ser entendido como o “embrião” do Exército israelense. Já nessa primeira fase
várias cidades palestinas e vilarejos caíram, com migrações forçadas e ataques antes de
1949 (CLEMESHA, 2008). O acadêmico israelense Ilan Pappé no livroA limpeza étnica
da Palestina (2007apud CLEMESHA, 2008) mostra que a guerra era parte de um
planocuidadosamente elaborado para a limpeza étnica do povo Palestino, o abominável
Plano Dalet, cujas ações consistiam em métodos a serem empregados para desalojar à
força a população, como intimidação em larga escala; bombardeio de vilarejos e núcleos
populacionais; atear fogo às casas, propriedades e bens; expulsar os moradores; demolir
as casas e plantar minas nos destroços para impedir o retorno dos moradores expulsos.
Pappé (2007 apud CLEMESHA, 2008) mostra, ainda, que houve a criação dos
Arquivos dos Vilarejos para nortear a ação do Plano Dalet - um mapeamento secreto de
todos os vilarejos palestinos, realizado pelo Fundo Nacional Judeu (FNJ-KKL) por
sugestão de um jovem historiador da Universidade Hebraica, Ben-Zion Luria,que
continha informações como a localização topográfica de cada vilarejo, suas vias de
acesso, qualidade da terra, idade da população masculina (16–50), descrições detalhadas
dos cultivos, quanta terra cada família possuía em média, quantos carros, os nomes dos
donos de lojas, membros de oficinas e outras. Informações ainda mais detalhadas
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também foram fornecidas, como a filiação política, estratificação social entre notáveis e
camponeses, e os nomes dos servidores públicos no governo do Mandato Britânico.
Na medida em que se aproximava do final do Mandato Britânico, os registros se
tornavam cada vez mais de ordem militar (CLEMESHA, 2008), como quantos
sentinelas em cada vilarejo (na maioria, nenhum) e qual a quantidade de armas
disponível aos camponeses (Clemesha anota que eram pouquíssimas ou inexistentes).
Foi criado um “nível de hostilidade” ao Sionismo medido a partir da participação de
cada vilarejo na Revolta Árabe de 1936-1939. O ápice desses registros foi a criação de
listas de “procurados” de cada vilarejo, que, quando invadidos, reuniam os homens
alinhados e aqueles identificados pelo “informante” encapuzado eram fuzilados no
local. Os critérios para entrar na lista, além do supracitado, era o de participação no
movimento nacional palestino (por vezes vilarejos inteiros) ou lideranças do Alto
Comitê Árabe (embrião de governo palestino criado em 1936-7).
Em 1948, ocorreu o massacre nos vilarejos palestinos, com destaque para Deir
Yassin, vilarejo próximo de Jerusalém, no caminho para Tel Aviv:
Em 9 de abril de 1948 – 45 dias antes da ‘declaração de independência’ de
Israel - 254 homens, mulheres e crianças foram ali massacradas pelas forças
sionistas. Não havia guerra ou conflito naquela região, nada que pudesse
alertar os habitantes do perigo que os ameaçava. Estavam dormindo quando
vozes em alto-falantes começaram a ordenar que abandonassem suas casas e
evacuassem o vilarejo. Acordaram aterrorizados, percebendo que estavam
cercados pelos bandos armados das milícias sionistas. Assim teria começado
a matança (CLEMESHA, 2008, p.178).

Segundo conta Clemesha (2008), o episódio foi pouco divulgado pela mídia na
Europa e nos Estados Unidos e as lideranças sionistas tentaram apresentá-lo como uma
“aberração”, exceção. Contudo, pesquisas mais recentes em arquivos israelenses e o
relato de sobreviventes mostram que Deir Yassin não foi um caso isolado e que, pelo
contrário, “os massacres tenderam a seguir determinados padrões, conduzidos de acordo
com as informações reunidas nos Arquivos dos Vilarejos e o esquema de conquista
territorial elaborado pelo Plano Dalet” (CLEMESHA, 2008, p.178) ou Plano D. Além
disso, o massacre teve uma importância de natureza psicológica para forçar os
palestinos nativos à fuga, ou, em outras palavras, “uma matança deliberadas e cruel da
população civil com o objetivo de atemorizar os habitantes de toda a região e provocar a
sua fuga” (GATTAZ, 2002, p.111). Gattaz (2002, p. 110) cita a fala de um militar
israelense sobre o massacre, que escancara a crueldade e brutalidade do ocorrido anos
depois:
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Não havia razão para o ataque [de Deir Yassin]. Era uma vila tranquila, que
havia negado a entrada às unidades de voluntários árabes de outros países, e
que não tinha se envolvido em nenhum ataque às áreas judaicas. Os grupos
dissidentes [Haganah, Stern e Irgun] escolheram-na por razões estritamente
políticas. Foi um ato deliberado de terrorismo”.

As 254 vítimas árabes do massacre de Deir Yassin, a cargo do Irgun e do Lechi,
segundo Brener (1997, p.23) eram majoritariamente idosos, mulheres e crianças, todos
civis, mortos com crueldade – alguns corpos encontrados com mais de sessenta tiros,
estraçalhados, e com membros amputados, incluido violência sexual e humilhação
pública das mulheres (GATTAZ, 2002, p.111).Gattaz (2002) refuta a tese defendida por
parte da historiografia israelense de que houve uma “reação tenaz e inesperada
resistência” por parte dos palestinos com números: apenas quatro invasores sionistas
foram mortos durante a invasão, contra os 254 civis palestinos mortos. Ainda assim, boa
parte da historiografia israelense tenta reiterar a de que a expulsão dos árabes palestinos
ocorreu “por necessidade militar” e apenas “árabes hostis” foram expulsos, e muitos
historiadores e políticos de direita israelense negam o masssacre. Brener (1997) conta,
ainda, que, segundo a história oficial de Israel, nunca houve pressão para que os árabes
abandonassem suas casas, apesar de os números de mortos e ações de massacres nas
aldeias palestinas provarem o oposto.
Sendo assim, a mesma linha de ação do Exército isralense se observou em outros
vilarejos palestinos, como Umm Zaynat e Tantura, e o impacto emocional do massacre
dentre os árabes foi e é imenso. Deir Yassin é colocado como a “Pedra Fundamental” do
Estado sionista, baseado na desocupação de territórios através de forças, armas e terror
(GATTAZ, 2002, p.114). Assim, a fuga de 400 mil árabes já logo após a declaração de
independência foi essencial para que Israel ocupasse posições militares (BRENER,
1997). Ao fim do cruel massacre, Menahem Begin chamou a imprensa para exibir o
corpo das vítimas (SALEM, 1982). Essa “limpeza étnica” era realizada tendo instruções
vagas de superiores e dando uma liberdade a cada comandante israelense nos vilarejos
para que fizessem “o que achassem apropriado” com os habitantes (CLEMESHA, 2008,
p.179).
Porém, o massacre violento e brutal não era o único modo de que os sionistas se
utilizaram para expulsar a população árabe nativa. Gattaz (2002) lembra o papel da
ocupação sionista de grandes cidades, como Haifa, Jeffa e Jerusalém, e a fuga da
população urbana árabe por meio de técnicas, para além do “terrorismo propriamente
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dito” (atos de violência contra a população civil), como o terror psicológico, a exemplo
de transmissões clandestinas na rádio da Haganah em árabe diminuindo a moral dos
palestinos árabes e persuadindo-os a sair de casa; carros com alto-falantes que relatavam
a história sinistra de outras ocupações, exortando os árabes a enviarem mulheres e
crianças para longe sob terríveis consequências; jeeps com alto-falantes que transmitiam
“sons de horror” como gritos, choro e lamúrias de mulheres árabes, sons de sirenes e de
alarmes de incêndio e a voz de um locutor em árabe que dizia “corram para salvar a
vida!”; por fim, o lançamento de morteiros Davidka de 60 libras (de estrondoso ruído),
bombas barril e dinamite em casas, bazares e bairros (GATTAZ, 2002, p.116).
Portanto, segundo Clemesha (2008), seguindo a proclamação do Estado de Israel
em 1413 de maio de 1948, quando aproximadamente 400.000 palestinos já tinham sido
expulsos de seus vilarejos e cidades, e centenas, já mortos; ao final de 1949, o número
de refugiados palestinos chegaria a 750.000 (GATTAZ, 2002, p.117) e, em 1950,
900.000 (SALEM, 1982, p.30). Os números ficam evidenciados ao se observar osmapas
II e III(anexos) da Palestina após a Guerra de 1948, cujo avanço israelense fica
evidente. Os Estados árabes vizinhos, Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque,
enviaram seus Exércitos ao campo de batalha, mas a ideia de uma coalizão é um mito
(CLEMESHA, 2008, p.182), já que não houve coordenação nas ações nem unidade nos
objetivos. A comparação das formas militares era desproporcional- dois aspectos
colocavam as tropas árabes em desvantagem: a falta de um comando centralizado e uma
fonte confiável de armas e a falta de unidade da Liga Árabe.
A Liga Árabe estava dividida entre o bloco hashemita formado pela
Transjordânia o Iraque e o bloco anti-hashemita liderado pela Arábia Saudita e o Egito
(CLEMESHA, 2008, p.183), e a Liga não permitiu que os palestinos assumissem
controle do próprio destino e disponibilizou uma ínfima ajuda em armas e defesa aos
palestinos. No dia 15 de maio de 1948, o último soldado britânico retirava-se da
Palestina, no mesmo dia do anúncio de Ben-Gurion proclamando o Estado de Israel e,
ao fundo da fala de transmissão de Gurion, segundo Brener (1997, p.25), pode-se ouvir
o ruído de um avião egípcio que bombardeava Tel-Aviv. Assim iniciava-se a
naqbapalestina, ou a Guerra de Indepenência de Israel de 1948.
Sete países declararam guerra a Israel: Egito, Síria, Líbano, Iraque,
Transjordânia, além de dois mil guerrilheiros sob o comando de El-Husseini, do
13

A data exata da proclamação aparece para alguns autores como 15 de maio de 1948 e para outros como
14 de maio. Como escrito no documento, preferiu-se aqui manter 14 de maio.
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Exército de Libertação Árabe e voluntários da Fraternidade Muçulmana – grupo
extremista egípcio. O número total de árabes era de 60 mil homens. Por outro lado,
Israel não tinha blindados, nem Força Aérea e tinha metade do efetivo, cerca de 30 mil
homens (e mulheres, ao contrário dos árabes) (BRENER, 1997, p. 25). O que definiu o
conflito bélico, contudo, não foi a quantidade de efetivo. Enquanto os israelenses
contavam, por exemplo, com veteranos do Exército inglês da Segunda Guerra
(BRENER, 1997), os árabes, segundo Salem (1982), estavam mal preparados e mal
treinados. A principal fraqueza dos Exércitos árabes eram, contudo, as rivalidades interárabes (GATTAZ, 2002).
No comando dos Exércitos árabes estava, ao mesmo tempo, o rei Abdullah, da
Transjordânia, o presidente da Síria, Chukri al-Quwatli, o reiFaruq do Egito e o mufti de
Jerusalém (GATTAZ, 2002). Porém, segundo Brener (1997, p.26) havia forte
desconfiança entre as lideranças dos outros países árabes em relação às intenções do rei
Abdullah na Palestina, o que fez com que cada um agisse por sua conta, sem
coordenação e tendo por base interesses particulares (que por vezes estavam acima dos
do povo palestino), favorecendo o lado israelense. Por outro lado, os israelenses
também tinham divisões nas lideranças militares, mas a atuação da extrema-direita
judaica organizada (Irgun, Lechi, Haganá e Palmach, esse último as tropas de elite) fez
com que uma grande quantidade de soldados israelenses desertasse do Exércitooficial
israelense, contra a vontade Ben Gurion (BRENER, 1997).
Outro fator que inverteu a situação favoravelmente aos israelenses na guerra de
1948 foi o fornecimento de armas às forças judaicas pelos países ocidentais
(Tchecoslováquia em especial, segundo MASSOULIÉ, 1993). Já segundo Brener
(1997), Israel contou com forte ajuda norte-americana e soviética. Gattaz (2002)
explicita que os Estados Unidos do presidente Truman, contrariando o Departamento de
Estado, embora tenham defendido a manutenção da partilha, afirmou que reconheceria a
criação do Estado sionista, passando por cima das Nações Unidas, tendo sido os EUA o
primeiro país a fazê-lo. O lado árabe também recebeu ajuda pela parte da Grã-Bretanha.
Um embargo ao envio de armas e munições aos dois lados ocorreu em 11 de junho por
meio de uma trégua negociada na ONU, que acabou por prejudicar os árabes, que
pararam de receber ajuda dos britânicos (BRENER, 1997, p.27).
Portanto, a situação de desvantagem árabe (armas, treinamento, falta de apoio
internacional e divisões entre os exércitos) possibilitou o avanço israelense em cada país
(Líbano, Egito, Síria), tendo os ataques mais brutais ocorrido em Jerusalém. Nesta
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última, a Legião Árabe conseguiu expulsar a Haganá14a Cidade Velha, movendo cerca
de 1.900 judeus para a parte moderna da cidade. Porém, nas demais frentes, a derrota
árabe foi completa, o número de refugiados subiu a 350 mil. No ano de 1949, ao fim
dos combates, Israel já havia expandido suas fronteiras, passando a ocupar 78% da
Palestina histórica – pela partilha, deveria ocupar 56, 47% (SALEM, 1982).
A ineficiência das organizações internacionais, em especial as Nações Unidas, e
do sistema internacional para controlar e mediar o conflito é evidente. Em 29 de maio
de 1949, para supervisionar um cessar-fogo, a ONU indicou o conde Folke Bernadotte
de Wisborg, que conseguiu conduzir uma trégua temporária em junho e uma segunda
em julho, além de elaborar um plano de paz para a Palestina, plano pouco efetivo,
rejeitado e ignorado por ambas as partes (GATTAZ, 2002, p.126-127). Em 17 de
setembro, o mediador da ONU, conde Bernadotte, foi assassinado por homens do Stern
segundo a própria versão oficial israelense, que, no entanto, não puniu ninguém pelo
crime (GATTAZ, 2002). Bernadotte foi sucedido pelo vice, Ralph J. Bunche, que
conseguiu negociar entre fevereiro e julho de 1949 acordos separados entre Israel e
Egito, Líbano, Transjordânia e Síria. O primeiro de uma série de armistícios foi
assinado entre o Egito e Israel, em 1949 (BRENER, 1997). Esses acordos deixaram
Israel com posse de todas as áreas que havia ganhado pela conquista militar: Galileia,
Palestina (com exceção da Faixa de Gaza, que permaneceu ocupada pelo Egito),
Deserto do Negev e corredor de Jerusalém.
As desconfianças árabes em relação ao rei Abdullah se confirmaram, já que ele
assinou um tratado secreto com Israel que permitiu à Jordânia assumir o controle da
área a oeste do rio Jordão, a Cisjordânia e Jerusalém oriental, formando o Reino
Hashemita da Jordânia (GATTAZ, 2002, p.133), enquanto o Exército egípcio passou a
administrar a faixa de terra ao redor de Gaza (BRENER, 1997; CLEMESHA, 2008). Ou
seja: além de não terem garantido o seu Estado, como previsto pela Resolução n.181
(1947) das Nações Unidas, os palestinos passaram a viver sob regimes alheios
(CLEMESHA, 2008), vítimas do “conflito, das ambições jordanianas e da retórica
extremista do arabismo” (MASSOULIÉ, 1993, p. 65), marcando o “fim” da Palestina
árabe (SALEM, 1982). Abdallah, acusado de aproveitar-se do plano de partilha em

Haganá (em hebraico: ההגנה, "defesa", também conhecida pela grafia inglesa Haganah) foi uma
organização paramilitar judaica sionista, atuante entre 1920 e 1948, no território do então o Mandato
Britânico da Palestina. Lutou contra a ocupação britânica da região e também contra a população local, de
etnia árabe.
14
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benefício próprio e suspeito de ter assinado à parte um tratado com Israel, foi
assassinado em 1951 na entrada da mesquita de al-Aksa, em Jerusalém.
Portanto, a primeira guerra árabe-isralense, Guerra de Independência de Israel,
ou ainda a Al Naqba (“catátrofe” em árabe)mudou totalmente o cenário do Oriente
Médio (BRENER, 1997), na medida em que o desaparecimento do Estado palestino
significava um problema social gravíssimo: os refugiados palestinos. Esse processo de
anexação, expulsão e expropriação deu início ao que se conhece como “Questão
Palestina” ou, ainda, “diáspora palestina”, o fenômeno de mais de meio milhão de
pessoas refugiadas em países vizinhos, chegando a 726.00 o total de árabes expulsos da
Palestina (GATTAZ, 2002). Entre os árabes as tensões contra Israel e outros países
árabes considerados “traidores” aumentou ainda mais, dando o tom das tensões que
estariam por vir.
1.3 A Crise ou Guerra de Suez (1956)
Conta James Brener (1997) que a Al-Naqba, a desgraça de 1948, tornou a
convivência com os judeus insuportável e instalou a sensação permanente de que a
derrota deveria ser vingada, além de ter contribuído de forma significativa para
movimentos nacionalistas. Alguns marcos lembrados por Brener (1997) são: o
assassinato

do

primeiro-ministro

egípcio

Nokrashi

Pashá

(1948);

o

golpe

ultranacionalista liderado pelo general Husniel-Zaim derrubava o governo da Síria
(1951) e, nesse mesmo, o rei Abdullah da Jordânia era assassinado por um radical
muçulmano.
A década de 1950 foi marcada pela emergência do nacionalismo e panarabismo no
Oriente Médio e, também, pela sequência de massacres em aldeias e cidades palestinas,
como Qibia, Kafr Kasim, Khan Younis, Gaza, Sharafat, Iqrith, Al-Tirah, Abu-Gosh e
muitas outras (GATTAZ, 2002).Em 1956, Israel resolveu dar um passo ousado em
busca da conquista do deserto do Sinai, que interessava a eles especialmente pela
posição estratégica e reservas petrolíferas. O Sinai interessava também aos britânicos e
aos franceses, principalmente preocupados em deter o líder nacionalista e opanarabismo
do líder egípcio Gamal Abdel Nasser. Para Massoulié (1993), a recusa do
reconhecimento de Israel surge como motor da unidade árabe e a ideia do panarabismo
traz a concepção de que, para resgatar um passado glorioso árabe,deveriahaver a
superação da colonização e das divergências entre os árabes. Nesse sentido, há que se
analisar o que foi a ascensão de Nasser no Egito e no mundo árabe, o contexto de
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bipolaridade da Guerra Fria (1945-1991) e a emergência dos ideais de nacionalismo e
panarabismo na região.
Como conta Soares (1991), em meio aos interesses expansionistas das potências que
exploraram o Oriente Médio, surgiu a figura do líder e presidente egípcio Gamal Abdel
Nasser que, por meio de seu livro Filosofia da Revolução, expressou o seu objetivo de
liderar os 420 milhões de árabes tendo por base a Liga Árabe, organismo criado em
1945 com o objetivo de “unificar a posição árabe sobre a Palestina” (MASSOULIÉ,
1993). Daí nasceu o conceito do Panarabismo, ideal que passava pela unidade árabe na
ordem de prioridades.Nasser foi um dos jovens oficiais egípcios que lutou na Guerra de
1948, foi preso e se sentiu frustrado com a derrota e desunião entre Exércitos
árabes.Sem dúvida, a figura de Nasser representa um marco do conflito árabeisraelense.
Em 23 de julho de 1952, houve uma decomposição do regime egípcio, assassinato
do Guia Supremo e do primeiro-ministro da Irmandade Muçulmana15 e, neste cenário,
os oficiais egípcios derrubaram a monarquia de Faruk e trouxeram um discurso de
condenação ao Sionismo, ao imperialismo e aos regimes “cúmplices” (MASSOULIÉ,
1993, p.73), num movimento denominado “golpe dos Oficiais Livres” cujo novo
presidente era o general Mohammed Neguibe homem-forte um coronel que descendia
dos camponeses do Nilo, Gamal Abdel Nasser. Eles formavam um corpo
“heterogêneo”: alguns simpatizantes do socialismo, outros da Irmandade Muçulmana,
tendo em comum o “nacionalismo”.
Nasser tornou-se presidente do Egito em 1956 e permaneceu no cargo até 1970. Seu
maior sonho era o de tornar todo o mundo árabe uma só nação, laica e unificada, o que
depois ficou conhecido por panarabismo (SOARES, 1991, p.35). Algumas medidas dele
no Egito devem ser lembradas (BRENER, 1997): a nacionalização de 275 empresas,
incluindo sistema bancário e a construção da barreira de Assuã. Soares (1991) enfatiza o
15 A Irmandade Muçulmana ou "Fraternidade Muçulmana" é uma organização islâmica fundada
por Hassan al Banna, em 1928 cujo objetivo é o de tornar todas as leis baseadas no Islã, derivadas da
Xaria, extraída do Alcorão, livro sagrado do Islã. Defendeainda que as sociedadeocidentaissãodecadentes
e corruptas (SPOERL, The World View of Hasan al-Banna and the Muslim Brotherhood, 2012).
Em 1948, depois de atuação contra o Estado sionista, a Irmandade se lança numa tentativa de golpe de
estado contra a monarquia egípcia. Em 18 de dezembro desse ano, o primeiro-ministro do
rei Faruque, NuqrashiPasha estancou-a, porém a Irmandade retaliou e o assassinou. O governo
desencadeou, então, uma perseguição à Irmandade, assassinando Al Banna e muitos de seus agentes em
12 de fevereiro de 1949. Porém, sob a liderança do ainda mais radical SayyidQutb, ela continuou a lutar
pela tomada do poder. Em 1952, aliados com a agência americana CIA, ela apoiou os "Oficiais Livres"
egípcios na destituição da monarquia do Rei Faruq. Na Era Nasser, contudo, foram perseguidos e fugiram
para outros países como Síria, Líbano e Arábia Saudita, internacionalizando o movimento.
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fato de que, apesar dos pontos em comum entre os árabes (línguas, costumes, tradições
e religião muçulmana), há divergências de raízes políticas, territoriais e econômicas que
suscitam explosões, chegando a gerar uma série de conflitos bélicos e fronteiriços. Para
além de questões fronteiriças/territoriais, essas divergênciasforam superadas em se
tratando do esforço conjunto para combater “o inimigo maior”, Israel. Portanto, manter
unido o mundo árabe depende, segundo Soares (1999) dessa pré-condição.
O mundo vivia, desde 1947, o período que passou a ser conhecido como Guerra
Fria, contexto em que dois atores cruciais para a vitória Aliada durante a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), os Estados Unidos da América (EUA) e a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) emergiram como potências globais, numa
disputa de raiz ideológica e que opunha dois modelos econômico-políticos: o
capitalismo norte-americano contra o socialismo soviético. O mundo árabe não esteve
isento das iniciativas de influência desses dois atores e a perda de hegemonia da antiga
metrópole imperialista, o Reino Unido.
A ligação de países do Oriente Médio com o partido Baa’th é importante posto que
esses países se tornaram aliados da União Soviética e passaram a receber
permanentemente armas, inclusive o Egito de Nasser e países como Líbano, Jordânia e
Iraque. Para Soares (1991) trata-se de uma opção de aliança em contraponto ao
colonialismo ocidental. Soares (1991, p.37-38) explicita os interesses soviéticos no
Oriente Médio exemplificando com o seminário realizado em Jerusalém, em 1980,que
definiu os objetivos centrais soviéticos no Oriente Médio, a saber:
1- Interesse ideológico, ou a necessida de golpear o Ocidente em sua parte
mais frágil, as colônias do Terceiro Mundo.
2- Interesse estratégico, que até 1962 se baseava na criação de um sistema
de bases para romper o cerco do Ocidente à União Soviética. Desde
1962, com a crise dos mísseis em Cuba por um lado e, por outro, a
introdução dos foguetes Poseidon em submarinos Polaris, a União
Soviética desviou sua atenção para limitar a capacidade de manobras
americanas no Oriente Médio, em geral, e no Oceano Índico, em
particular.
3- Interesse petrolífero, que é secundário no contexto da estratégica para a
segurança soviética. Está centrado, principalmente, em dispor de formas
de pressão sobre o Ocidente, podendo expressar-se como um bloqueio a
seu abastecimento.
4- Prestígio, revelado com a preocupação pela supremacia militar. Em
dezembro de 1979, quando a União Soviética tinha 22 navios de guerra
no Oceano Índico e os Estados Unidos, 23, os russos enviaram mais
quatro navios. De um lado, isto é uma manifestação do poder soviético e,
do outro, a incapacidade e a impotência do Ocidente. O objetivo incluiria
desestabilizar a região onde se joga o destino do mundo: os países
árabes, o Golfo... Até a Índia.
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O lado norte-americano e europeu, por sua vez, baseava-se em acordos com países
que tinham ampla disponibilidade de petróleo, especialmente as monarquias tradicionais
“lideradas pelos petrosheiks bilionários da Arábia Saudita e Kuwait governando
populações miseráveis” (BRENER, 1997, p.38). Para esses governos, o objetivo era
disponibilizar o máximo possível de petróleo para que o preço baixo do barril
conservasse a amizade com potências como os EUA, a Grã-Bretanha e a França.
A partir de 1955, segundo Massoulié (1993), uma série de acontecimentosprecipitou
o que depois viria a ser a crise do Suez: Ben Gurion, primeiro-ministro
israelense,lançou uma série de represálias contra o quartel-general das forças egípcias
em Gaza, com 38 baixas egípcias; em abril de 1955 ocorreu a Conferência de Bandung,
encontro ocorrido na Indonésia que reuniu líderes de 29 Estados asiáticos e africanos
cujo objetivo era o de lançar uma cooperação econômica e cultural dos afro-asiáticos
para fazer frente à bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. A Conferência
lançou o conceito de “Terceiro-Mundo” e o princípio dos não-alinhados, para designar
uma postura de equidistância em relação às potências. Nasser, junto a Josep Broz Tito,
presidente da Iuguslávia (1953-1980), e Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro da Índia
(1947-1964), foi líder do movimento em Bandung e, contrário a qualquer domínio
estrangeiro, lançou uma ofensiva contra o Pacto de Bagdá. Ele recorreu aos
paísessocialistas por intermédio da Tchecoslováquia, já que os ocidentais se negaram a
ajudar, e faz um acordo de 320 milhões de dólares que previa o fornecimento de 120
aviões de combate.
A partir de então, o Oriente Médio definitivamente entrou na lógica da Guerra Fria.
Israel começou a se movimentar ocupando a zona neutra de Awjahe, em retaliação à
humilhação em Gaza, Nasser fechou o acesso ao golfo de Ácabaaos navios israelenses.
Israel identificou-se prontamente como defensor do lado ocidental e ofereceu suas bases
militares aos Estados Unidos e a França iniciou um programa de cooperação nuclear
com Israel, além de se tornar o seu primeiro fornecedor de armas. A Arábia Saudita,
movida pelas suas diferenças com os hachemitas na Jordânia, Iraque e Emirados, aliouse a Nasser. Assim se iniciava o segundo conflito-árabe israelense, chamado Crise de
Suez, Guerra de Suez ou, ainda, Guerra do Sinai, conflito de raízes política, bélica e
econômica.
Nasser, ainda sem pensar na lógica da Guerra Fria (MASSOULIÉ, 1993, p.75) e
considerando os EUA uma potência essencialmente, anticolonialista, decidiramgarantir
a segurança hídricae alimentar do Egito,a partir da construção da barragem em Assuã,
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projeto que, contudo, dependia de financiamentoexterno. Nasser se voltou aos EUA e
recebeu uma recusa em termos humilhantes.16 A resposta de Nasser foi à altura: em 26
de julho de 1956, anunciou a nacionalização da Companhia Universal do Canal
Marítimo do Suez, cuja renda serviria para financiar a barragem de Assuã. A
nacionalização provocou ondas de comemoração pelo Egito, já que o canal é símbolo da
luta anticolonial e símbolo das riquezas do país, local por onde passam dois terços do
petróleo destinado à Europa (MASSOULIÉ, 1993, p.76). Brener (1997, p.33) lembra
que, de quebra, houve o fechamento do Estreito de Tirã por Nasser, “estrangulando o
comércio israelense através do porto de Eilat”.
A nacionalização teve um aspecto simbólico muito significativo: foi a primeira vez
que uma ex-colônia adquiriu atributos para independência econômica, nas palavras de
Marc Ferro (apud MASSOULIÉ, 1993, p.76): a nacionalização do canal de Suez
representou a “certidão de nascimento do Terceiro Mundo”, num movimento que daria
origem à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Ainda nessa lógica,
para Brenner (1993, p.37) o nacionalismo árabe crescente a partir de Nasser tinha na
“destruição de Israel um de seus princípios”. Elemento importante de tensão foi a
campanha de opinião pública inglesa e francesa comparando a nacionalização de Suez à
remilitarização da Renânia e tentando assimilá-la como um desrespeito ao Direito
Internacional, o que não era verdade, já que a Companhia foi nacionalizada, e não o
canal. A nacionalização do canal, conforme Treignier (2002), afetou diretamente a GrãBretanha, maior acionista do canal, e o posicionamento de Nasser favorável à
independência da Argélia por meio das tropas enviadas à Frente de Libertação Nacional
(FNL) provocou a França a intervir em Suez.
Em outubro de 1956 a preparação militar em Israel deixava claro que uma nova
etapa era iminente. Como conta Gattaz (2002), secretamente Israel negociava com a
França e a Inglaterra, embora o primeiro-ministro israelense negasse qualquer intenção
de iniciar uma guerra. Assim, França, Israel e Inglaterra tomaram a dianteira por meio
de um acordo para tomar posse do canal, contando com o ataque “preventido” das
tropas israelenses.
A 29 de outubro iniciou-se a Guerra de 1956, quando 30.000 unidades paraquedistas
israelenses desembarcavam no deserto do Sinai com apoio de sessenta jatos franceses

Resposta da Casa Branca ao pedido de Nasser em 19 de julho de 1956: “O Departamento de Estado
estima que a instabilidade do regime e o estado deplorável da economia não permitem ao país empenharse num tal projeto!” (MASSOULIÉ, 1993, p.75).
16
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(GATTAZ, 2002, p.138) rumo ao Canal do Suez, em ataque estratégico, já que “por 24
horas os egípcios sequer souberam se havia uma guerra ou era mais uma represália de
Israel” (BRENER, 1997, p.34). Como conta Gattaz (2002, p.138), “cerca de 240
aviõesaviões bombardearam 12 aeroportos no Delta do Nilo e no Canal do Suez,
destruindo as pistas de pouso e os aviões egípcios, além de darem apoio aos soldados
israelenses”, possibilitando o avanço israelense até o Golfo de Ácaba e o Estreito de
Tirana.
O contra-ataque egípcio só veio quando os pára-quedistas já dominavam boa parte
do Sinai. Os egípcios foram vencidos de forma rápida pelas colunas de tanques
israelenses. Os ingleses e franceses lançaram um ultimato (BRENER, 1997): os
beligerantes egípcios deveriam recuar a quinze quilômetros da fronteira internacional,
impossível para os próprios israelenses, que estavam ao menos a cinquenta quilômetros
dessa linha. Para Massoulié (1993, p.78) isso reflete os diferentes objetivos das
partes:Israel queria avançar até o Sinai e o Estreito de Tiran (Mapa IV– anexos).
Para Massoulié (1993, p.79), contudo, a vitória em terra israelense significou um
fracasso internacional e político para Israel, já que os EUA retiraram sua solidariedade
com a expedição de Suez (devido à campanha de reeleição do presidente norteamericanoEisenhower, baseada no tema “Paz”); os soviéticos advertiram os governos
francês e inglês, pairando a ameaça nuclear que acaba por fazer recuar ambos, que
passam a figurar como “potências de segunda classe”. Israel, embora tenha alcançado os
objetivos de tornar-se neutralizada e assegurar a navegação no Golfo de Ácaba,
amargou uma “semivitória”, pois esta trouxe em si o germe para os próximos conflitos,
já que os árabes não aceitariam a derrota.
Dessa forma, mesmo após a derrota militar, a liderança de Nasser, como lembra
Massoulié (1993, p.81) acabou por sair fortalecida da crise, passando a influenciar
fortemente os regimes da região, principalmente pela rádio “Voz dos Árabes”, rádio do
Cairo que “fez tremer” os regimes da região. Na Jordânia, por exemplo, as eleições
apontaram uma força dos nasseristas chegando à situação de insurreição contra o rei
Hussein,mediada pelo Reino Unido. O Líbano, o Iraque e a Síria tiveram o mesmo
destino, neste último agravado pela presença do Baa’th no governo. Ainda na Síria, a
situação piorou, já que todos os vizinhos (Turquia, Iraque, Jordânia e Líbano) se
alinharam aos Estados Unidos. Sob o clima de intervenção da CIA na região, o governo
sírio uniu-se ao Egito. Ações da Inteligência estadunidense ao redor do mundo foram
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sendo mais bem conhecidas posteriormente, divulgadas e analisadas por autores como
Philip Agee (1976), Tim Weiner (2008) e Jeremy Scahill (2014).
Em convergência, Gattaz (2002) mostra o alto custo político que representou a
vitória sionista e arevogação do acordo de armistício egípcio-israelense. O presidente
norte-americano Eisenhower criticou o ataque; o conselho de Segurança das Nações
Unidas também e, dada a impossibilidade de tomar qualquer atitude pelo veto da França
e da Grã-Bretanha, por pressão dos Estados Unidos e da União Soviética o caso foi
levado à Assembleia Geral das Nações Unidas, que, em novembro de 1956, votou
quatro resoluções intimando Israel, Inglaterra e França a retirarem-se do Egito. Ingleses
e franceses (por influência dos primeiros) só acataram o cessar-fogo pela ameaça norteamericana de suspender um empréstimo no valor de 300 milhões de libras concedido
pelo Fundo Monetário Internacional. A saída israelense, contudo, tardou pelo menos
quatro meses e só se efetivou com ameaças norte-americanas de sanções econômicas.
As principais consequências da Crise de Suez (1956) foram a consolidação do poder
regional de Israel e o reforço da imagem deste último como “cabeça-de-ponte” ocidental
no Oriente Médio (GATTAZ, 2002). O incidente germinou a semente dos próximos
conflitos, na medida em que não somente os problemas desde a partilha não foram
resolvidos, como novos atores internacionais se envolveram, além do aumento
dainfluência do Partido Baa’th. Outra consequência muito importante da Crise de 1956
foi o fato de que, a partir deste ano, Israel passaria a a adotar a doutrina do ataque
preventivo.

1.4 A Guerra dos Seis Dias (1967)
Nasser, idealista da unidade árabe, chegou a tomar medidas práticas para o “sonho”
panarabista, como a criação da República Árabe Unida (RAU) em 1958, integrada pelo
Egito e pela Síria, existente entre 1958 e 1961 e com presidência de Nasser. A RAU
acabou enfrentando problemas como a dificuldade de integrar as economias,
nacionalização da indústria síria e outras questões que acabaram por gerar problemas
entre os egípcios e os sírios que culminaram no fim dela. Apesar das dificuldades, essa
frente tem em comum alguns valores: Arabismo, modernização, independência em
relação à ordem bipolar.
Gattaz (2002) explicita que entre os anos de 1956 e 1967 as tensões entre Israel e os
vizinhos permaneceram. Houve uma corrida armamentista, enquanto a influência
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ocidental declinava em favor da soviética. Massoulié (apud GATTAZ, 2002, p.141)
lembra um novo autor que surgiu no conflito árabe-israelense: a Organização para a
Libertação da Palestina (OLP) fundada em 1964 sob a égide dos Estados Árabes, mas
que obteve autonomia três anos depois. Nos anos entre 1964 e 1967, a OLP realizou
ataques a Israel através das fronteiras do Egito, Jordânia, Síria e Líbano e resposta
israelense foi a de agir com violência, a exemplo da derrubada de seis aviões de guerra
da Síria.
O ano de 1958 representou um ano de agitações em especial (BRENER, 1997). Uma
rebelião pró-Egito, com apoio da maioria muçulmana da população, levou o presidente
cristão Camille Chamoun a pedir intervenção das tropas norte-americanas “contra a
ameaça comunista”, segundo Brener (1997), com intervenção de Nasser. Ainda nesse
mesmo ano, o Baa’th assumiu postos-chave na Síria, fundando a já mencionada RAU, e
ensaiando uma federação entre Iraque e Jordânia. Outro acontecimento lembrado por
Brener (1997) é o fato de que o governo egípcio liderou, em 1960, o Grupo de
Casablanca junto com outros governos nacionalitas africanos (Gana, Mali, Guiné e
Marrocos), numa tentativa de aproximar os países africanos dos Não-Alinhados.
A partir de 1962, a Guerra Fria chegou ao Iêmen, onde um golpe de Estado
derrubou o Imã Badr com apoio da Arábia Saudita e o Egito enviou exércitos para
socorrer os iemenitas. Para Massoulié (1993, p. 82) o apoio soviético e norte-americano
ao conflito árabe-israelense representava uma frente do conflito Leste-Oeste e garantia
os meios de uma guerra que já naquele momento demonstrava problemas.
Nos primeiros meses de 1967, portanto, o ciclo de violência entre Israel e os países
vizinhos estava já quase fora do controle. Gattaz (2002) explicita que, em maio,
espalhou-se um rumor de que Israel por influência norte-americana, concentrava forças
nafronteira síria,com o objetivo de conter a expansão do Partido Baa’th – rumor
atribuído ao Egito via informações supostamente dadas pela União Soviética. Em
resposta a esse rumor, formou-se em 14 de maio um comando unificado entre Egito,
Síria e Jordânia. Outros acontecimentos se seguiram: o presidente Nasser solicitou a
retirada das tropas da ONU no Sinai desde 1956, remilitarizou-a e bloqueou o estreito
de Tirana aos navios israelenses.
Apesar de a comunidade internacional ter procurado uma “saída” através de canais
diplomáticos, utilizando-se mesmo a “Linha Vermelha” entre Moscou e Washington na
tentativa de “evitar a guerra” (GATTAZ, 2002, p.141), Gattaz (2002) cita a fala do
historiador Itamar Rabinovich (1984) a qual mostra que o processo de escalada da
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guerra era “irreversível” dada a mobilização da força militar israelense (RUBINSTEIN,
1984, p.50-51 apud GATTAZ 2002, p. 142). Essa conclusão foi informalmente enviada
aos israelenses por parte do presidente norte-americano Lyndon Johnson, esse fato
tendo sido crucial para o desencadeamento da guerra (GATTAZ, 2002).
Em 5 de junho de 1967, o primeiro-ministro israelense Moshe Dayanordenou um
ataque surpresa e, como conta Gattaz (2002, p.142):
Em poucas horas, os aviões israelenses destruíram as forças aéreas do Egito e
da Síria, bombardeando os aviões ainda em terra, inutilizando as pistas. Em
terra, as forças israelenses atacaram posições egípcias no deserto do Sinai e
na Faixa de Gaza, e atacaram e capturaram toda a Margem Ocidental,
incluindo Jerusalém, em resposta à entrada da Jordânia na guerra ao lado dos
egípcios.

Na manhã de 5 de junho de 1967 a aviação israelense destruiu, no solo, quase por
completo a aviação de caça egípcia. Segundo Brener (1997, p.43) o ataque foi calculado
para a hora exata “em queos pilotos egípcios e sírios estariam tomando café, para
dirigir-se a seus aeroportos”. Ao final dos combates, os exércitos árabes haviam perdido
416 aviões e Israel, 26. Ainda segundo Brener (1997, p.43), Nasser garantiu ao rei
Hussein que dois terços da Força Aéres de Israel estavam destruídos para obter a adesão
jordaniana e o Iraque, por sua vez, jurou a Hussein que Tel Aviv tinha sido
bombardeada – mostrando que, entre os árabes, o clima era de desconfiança e incerteza.
Em terra, avançando com os blindados em todos os fronts, em seis dias (por isso o
nome “Guerra dos Seis Dias”) a Síria perdeu as colinas de Golã, o Egito perdeu a Faixa
de Gaza e a Península do Sinai até o Canal de Suez e Israel ainda se apoderou da
Cisjordânia (MASSOULIÉ, 1993, p.84), quadruplicando a superfície de Israel e
transformando-a em “Grande Israel” (Mapa V- anexos). Um acontecimento simbólico
foi a tomada da Cidade Velha de Jerusalém: “a anexação de Jerusalém ocorreu
imediatamente após o conflito, desprezando o direito internacional, ela representa uma
consagração a todo o movimento sionista” (MASSOULIÉ, 1993, p.85). O conflito
também marcou a tomada de posição clara dos Estados Unidos em favor de Israel,
inclusive por parte da opinião pública (GATTAZ, 2002, p.146).
A reação árabe, sem cobertura aérea, tardou e não foi efetiva, não impedindo o
avanço isralense, num movimento denominado “guerra de atrito” (MASSOULIÉ, 1993,
p. 86). Segundo Brener (1997), a guerra de atrito foi uma soma de combates com muitos
mortos que começaram logo depois da derrota árabe de 1967 e duraram até a assinatura
do cessar-fogo entre Israel e Egito, em 1970. A Síria, vendo a dimensão do desastre,
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acabou por reduzir a dimensão do seu esforço.Apartir de 1969,Nasser passou a armar
milícias populares, gerando bombardeios intensos em ambas as partes do Canal de
Suez, movimento que “faz mais mortos do que toda guerra de 1967”. O saldo final da
Guerra foi alarmante: 15.000 soldados egípcios mortos, mais de 340 aviões destruídos
só no Egito; e 764 soldados israelenses e 30 aviões israelenses destruídos do outro lado
(BRENER, 1997; MASSOULIÉ, 1993).
Brener (1997) aponta alguns fatores importantes como consequências da Guerra dos
Seis Dias. Ao fim da guerra, Nasser passou a reconstruir o poderia bélico egípcio
(BRENER, 1997) como forma de “anular” a superioridade aérea de Israel por meio da
construção de mísseis antiaéreos no canal conduzida, após a morte de Naser (1970),
pelo seu sucesso, Anuar el-Sadat. Outro ponto lembrado pelo autor é a obra daLinha
Bar Lev por Israel, maior obra de engenharia na história,com objetivo de dificultar o
desembarque egípcio rumo ao Sinai.
A partir de então, a posição dos árabes era a de que Israel deveria retirar-se,
recorrendo à ONU e às grandes potências que interviessem, gerando debate durante seis
meses nas Nações Unidas. Uma conferência árabe realizada no Sudão em setembro de
1967 aprovara “nãos”, “não às negociações, não à paz e não reconhecimento do Estado
de Israel” (BRENNER, 1997).Em setembro de 1967, quando três mísseis egípcios
afundaram o destróier israelense Eilat no canal de Suez, destruindo 47 marinheiros, cuja
represália foi um bombardeio na região das refinarias em Suez. Segundo Massoulié
(1993), os israelenses esperavam avançar nas negociações de paz tendo por base a
anexação, porém a resposta árabe foi contrária. Em 22 de novembro de 1967, as grandes
potências representadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovaram a
Resolução 242,que condicionava a retirada isralense ao estabelecimento de uma paz
“justa e duradoura”, colocando-se essa resolução como base para qualquer tratado
posterior.
Para Massoulié (1993, p. 86) Israel, Egito e Jordânia aceitaram a Resolução 242“da
boca para fora”, enquanto os palestinos deixaram claro que a rejeitaram, apoiados pela
Síria. Gattaz (2002, p.145) explicita que ela se tornou inefetiva, posto que “não houve
empenho, especialmente por parte dos Estados Unidos, na real execução de seus
termos”, gerando mais resoluções ano após ano e a complexificação da situação do povo
palestino. Destaca-se da Resolução 242:
22 de novembro de 1967,
O Conselho de Segurança
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1.

(i)
(ii)

Expressando sua preocupação permanente com a grave situação no Oriente
Médio;
Enfatizando a inadidmissibilidade da aquisição de território pela guerra e a
necessidade de trabalhar por uma paz justa e duradoura na qual cada Estado
na região possa viver em segurança:
Enfatizando, ademais, que todos os Estados membros em sua aceitação
da Carta das Nações Unidas assumiram um compromisso de agir de acordo
com o artigo 2º da Carta;
Afirma que a efetivação dos princípios da Carta requer o estabelecimento de
uma paz justa e duradoura no Oriente Médio que inclua a aplicação dos dois
seguintes princípios:
Evacuação das forças armadas israelenses dos territórios ocupados no recente
conflito;
Encerramento de todas as reinvindicações ou estados de beligerância e
respeito pelo reconhecimento da soberania, integridade territorial e
independência política de cada Estado da região e seu direito a viver em paz
dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de
força [...]

Assim sendo, a Guerra dos Seis Dias representou um “divisor de águas” na história
da Palestina, modificando permanentemente a dinâmica do conflito árabe-israelense, na
medida em que o foco passou a ser os novos territórios anexados por Israel. Enquanto
os árabes palestinos passaram a “se render aos poucos” à ideia da coexistência com
Israel, esse último faria de tudo para “encastelar” suas conquistas (MASSOULIÉ, 1993,
p.87).
Outra consequência direta da Guerra de 1967 foi a dramática questão dos refugiados
palestinos, já que esta teve impacto direto na vida de cerca de 1.400.000 palestinos que
residiam na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Desse número, cerca de
500.000 tornaram-se refugiados pela segunda vez, já que buscavam abrigo nesses países
após 1948. Enquanto 1.200.000 palestinos permaneceram no Estado de Israel,
1.500.000 encontravam-se no exílio em países árabes (GATTAZ, 2002, p.146-147).
Trata-se de situação paradoxal, posto que “os palestinos são os principais esquecidos de
um conflito do qual eles próprios são a causa” (MASSOULIÉ, 1993, p. 89).

1.5 A Guerra do Yom Kippur ou do Guerra do Ramadã (1973/1974)

A partir de 1967, estabeleceu-se uma relação especial entre Israel e Estados Unidos,
tendo por agravante o fato de que, a nível diplomático e no direito internacional, a
posição norte-americana se baseava nos princípios da Carta da ONU e da Convenção de
Genebra, criada após a Segunda Guerra Mundial para impedir a desumanidade contra a
população em tempo de guerra. Após a década de 1960, a maior preocupação dos
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estadunidentes passou a ser o crescente nacionalismo árabe simbolizado em duas
figuras: o partido Baa’th e Nasser (GATTAZ, 2002).
Essa relação especial foi expressa na enorme quantidade de ajuda econômica e
militar norte-americana oferecida a Israel, sendo este último o país que “recebe mais
ajuda militar per capita dos Estados Unidos do que outros países” (GATTAZ, 2002,
p.151) e, segundo Chomsky, ao contrário da ajuda norte-americana a demais países, dos
israelenses nunca foram exigidas restrições,nem foram enviados oficiais para
supervisionar o uso delas.Em 1967,o apoio a Israel por parte dos estadunidenses deu um
passo àfrente quando Washington colocou em prática a teoria proposta pela CIA de
“apoiar Israel como única potência pró-Ocidental confiável no Oriente Médio”
(CHOMSKY, 2001, p.6 apud GATTAZ, 2002, p.150).
Gattaz (2002) explica que o grupo de apoio a Israel nos Estados Unidos ficou
conhecido por lobby israelense ou judaico, grupo de fundamentalistas religiosos e
conservadores de grande força no cenário político estadunidense até hoje. Em função
desse novo posicionamento norte-americano, “os debates e resoluçõesda ONU
acabaram por ter valor nulo, nunca sendo exigido de Israel seu cumprimento”
(GATTAZ, 2002, p.151). Exemplos foram a Resolução 194da Assembleia Geral das
ONU, de 1948, que estabelecia um status especial de Jerusalém e o direito de retorno ou
a compensação aos palestinos expulsos de suas terras, assim como a Resolução 242do
Conselho de Segurança, de 1967, anteriormente mencionada, que obrigava a retirada
israelense dos territórios ocupados na guerra de junho. Apesar de serem reafirmadas
pelo Conselho de Segurança da ONU, com apoio dos soviéticos, países islâmicos e nãoalinhados, acabou por virar “letra morta devido à oposição norte-americana” (GATTAZ,
2002, p.151).
Outra severa consequência da Guerra de 1967 foi o ressurgimento da “Questão
Palestina”e o movimento nacional palestino. Os palestinos perceberam de forma trágica
que era inútil contar com o apoio de outros Estados árabes e assumiram o controle da
Organização pela Libertação da Palestina (OLP), até então parte da Liga Árabe. A OLP
adotou em 1968 uma nova Carta,que considerava Israel um Estado ilegal,e conclamava
todos os palestinos a lutarem por seu direito inerente à autodeterminação. Em 1969,
Yasser Arafat assumiu o comando da OLP, líder de uma organização multipartidária
embrionária da OLP, a Al Fatah, que compreende em si movimentos como a Frente
Popular de Libertação da Palestina (FPLP), relacionada à China e à Síria e à Frente
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Democrática pela Libertação da Palestina (FDLP), relacionada a soviéticos e sírios e de
raiz marxista.
Nessa mesma época, Gattaz (2002, p.152-153) explicita o fato de que a ONU voltou
a se referir aos direitos palestinos, formalmente reconhecidos em 1969 através da
Resolução 2535-B, da qual destaca-se:

1.
2.

3.

“[...] Reconhecendo que o problema dos refugiados árabes palestinos surgiu
devido à negação de seus direitos inalienáveis de acordo com a Carta das
Nações Unidas e a Declaração dos Direitos do Homem,
Preocupada gravemente pois a negação de seus direitos foi aravadaor
atos comprovados de punição coletiva, detenção arbitrária, toques de
recolher, destruiçãi de casas e propriedade, deportação e outros atos
repressivos contra os refugiados e outros habitantes dos territórios ocupados.
[...]
Reafirma os direitos inalienáveis do povo da Palestina;
Chama a atenção do Conselho de Segurança para a grave situação resultante
das políticas e práticas israelenses nos territórios ocupados e da recusa
israelense de implementar as resoluções da ONU;
Requisita ao Conselho de Segurança que tome medidas efetivas de acordo
com as provisões relevantes da Carta das Nações Unidas para assegurar a
implementação dessas resoluções” (UNITED NATIONS. General Assembly
Resolution 2535. United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East. 10 dez 1969).

A situação nos territórios ocupados era a de controle quase total dos isralenses
em relação aos árabes palestinos, proibindo, por exemplo, o funcionamento de
organizações de ajuda mútua, conselhos de estudantes e sindicatos e até
representações religiosas, além do controle da distribuição racionada da água.
Segundo Brener (1997, p. 49) os israelenses se apossaram de 81% dos mananciais
de água em uma região onde esta é extremamente escassa. Além disso, as condições
de vida e de trabalho para o povo palestino eram das piores, já que, tendo cortado
laços com o Egito e a Jordânia, o que lhes restava era trabalhar como mão de obra
barata (pedreiros ou garçons) em Israel, tendo que aprender hebraico, estar à mercê
do povo inimigo e ganhar salários muito menores que os israelenses – segundo
Brener (1997, p.49), essa força de trabalho era de 110 mil pessoas nas décadas de
1970 e 1980.
As acusações de violação dos Direitos Humanos chegaram à ONU, que tratou de
endossar a Resolução 237de14 de junho de 1967do Conselho de Segurança,
exigindo que Israel permitisse o retorno dos refugiados e respeitasse as convenções
internacionais e resoluções. A ONU tomou um passo a mais ao criar, em 1968, o
Comitê Especial para investigar as Práticas Israelenses Afetando os Direitos
Humanos da População dos Territórios Ocupados cujos membros, embora
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impedidos por Israel de entrar nas áreas ocupadas, relataram, com base em fontes e
evidências, violações de Direitos Humanos por parte de Israel. A partir desse fato, a
Assembleia Geral vem aprovando repetidamente resoluções que criticam as ações
israelenses nos territórios ocupados – a exemplo da Resolução 3291-C(dezembro de
1977), aprovada com ampla maioria de votos e apenas dois votos contra (delegações
de Israel e dos Estados Unidos) que enumera crimes comprovados de Israel no
território ocupado, da qual se destacam alguns trechos:
(a) A anexação de partes dos territórios ocupados;
(b) O estabelecimento de assentamentos israelenses nesses territórios e a
transferência de uma população estrangeira para ali;
(c) A evacuação, deportação, expulsão, deslocamento e transferência de
habitantes árabes dos territórios ocupados e a negação de seu direito de
retorno;[...]
(e) A destruição e demolição das casas árabes;
(f) Prisões em massa, detenção administrativa e maus tratos à população
árabe;
(g) A tortura e maus tratos de pessoas detidas;[...]
(j) A exploração ilegal das riquezas naturais e da população dos
territórios ocupados” (UNITED NATIONS. General Assembly Resolution
2535. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East. 10 dez 1969).

Estes foram os antecedentes diplomáticos e regionais que deram o tom àquele
que viria a ser o quarto conflito-árabe israelense, a Guerra do Yom Kippur (lado
israelense), Guerra do Ramadã (lado palestino) ou simplesmente Guerra de 1973. Israel
incomodou-se com o crescente nacionalismo e organização na OLP e passou a agir na
lógica “olho por olho, dente por dente” (BRENER, 1997, p. 50), por exemplo
bombardeando casas de supostos guerrilheiros palestinos em Gaza e na Cisjordânia. A
linha de ação dos palestinos foi a de organizar e politizar os campos de refugiados de
Gaza e Cisjordânia (700 mil habitantes); Jordânia (1,2 milhão de habitantes); Líbano
(350 mil) e Síria (330 mil) (BRENNER, 1997). O dinheiro segundo Brener (1997) vinha
de países árabes mais ricos, como Kuwait e Arábia Saudita, e o treinamento era
fornecido pela URSS. Disso resultou que, dentro dos campos, uma massa educada,
politizada e desempregada surgiu, um “combustível” para atuação junto aos grupos
nacionalistas palestinos.
O caso na Jordânia foi mais delicado, já que o território do país serviu de base à
atuação da OLP, dado que a maioria da população era palestina. Em 1970, quatro
facções guerrilheiras sequestraram três aviões de passageiros jordanianos e tentaram
impedir que o rei Hussein se aproximasse, ao que ele respondeu ordenando uma grande
operação para conter os grupos que depois ficou conhecida como Setembro Negro, que
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contou com apoio sírio para os palestinos e terminou com 4 mil palestinos mortos e 11
mil feridos.
A ameaça de um novo enfrentamento levou a um refreamento do patrocínio
soviético e, em 1971, Arafat era expulso da Jordânia junto aos palestinos, marchando
para o Líbano, país que, por motivações históricas tinha relação conflituosa com os
vizinhos - desde o acordo de 1943, pelo qual a França, mandatária, concedeu
independência ao Líbano em relação à Síria, que nunca aceitou bem esse fato,
intervindo frequentemente na política interna libanesa. A chegada dos palestinos ao
Líbano só piorou a situação, com bombardeios por parte de Israel que afetaram em
grande medida os civis, e o Exército libanês se colocou contra os palestinos, acusandoos de provocadores. Ali se instalava uma situação que resultou em inúmeros conflitos
bélicos (BRENER, 1997).
Há que se retornar os olhos ao Egito para compreensão plena da Guerra de 1973.
Anwar Al-Sadat, que em 1970 assumiu a presidência do Egito após a morte de Nasser,
queria recuperar os territórios perdidos em 1967, mas não estava disposto a trocá-los
pela paz. Para Gattaz (2002), a lógica de Sadat era a de que a influência internacional
dos árabes poderia forçar os israelenses a um acordo de paz. Porém, segundo Brener
(1997, p.54), ele tinha consciência de que não poderia aniquilar o inimigo israelense e,
portanto, desde sua posse, deu indícios de que estaria disposto a dialogar com Israel,
desde que não houvesse a exigência do acordo de paz. Diante da negativa de Israel (via
primeira-ministra trabalhista Golda Meir), Sadat chegou à conclusão de que a única
forma de recuperar Gaza e o Sinai seria “impor uma derrota (ainda que parcial) a
Israel”. Recorreu, então, ao acordo militar com os soviéticos, que lhe garantia o
suprimento de armas, com destaque para os mísseis, mas a situação se complicou, pois a
URSS negava-se a enviar armamento de última geração, e o apoio acabou tendo
ocorrido por parte da Arábia Saudita (BRENER, 1997).
Em resposta, Israel mobilizou-se militarmente junto a informações do serviço
secreto, chegando a colocar as Forças Armadas de prontidão por quatro vezes durante
ogoverno Sadat (BRENER, 1997, p.56). Acontecimento pontuado por Brener (1997) foi
a visita secreta do rei Hussein, da Jordânia, a Tel-Aviv, em setembro de 1973 para
“pagar uma velha dívida” e alertar os isralenses sobre o fato de que o Egito e a Síria
tinham entrado em acordo, e ele mesmo havia assinado um acordo àquela altura com
egípcios e sírios.
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O serviço de Inteligência militar israelense, contudo, vacilou por duas vezes,
como explicita Brener (1997). A primeira vez foi ao acreditar numa típica operação para
desvio de atenção israelense mobilizada por palestinos guerrilheiros ao sequestrar um
trem que levava judeus soviéticos para um campo na Áustria, mobilizando a primeiraministra Golda Meir a negociar o não-fechamos do campo com os austríacos. O
segundo ponto foi a escolha estratégica por parte do comando militar árabe do dia do
YomKippur, 6 de outubro de 1973, o Dia do Arrependimento judaico, quando judeus
jejuam para expiar os pecados do ano e os soldados em sua maioria encontravam-se
rezando ou passando em família o feriado. Nessa ocasião, um exército egípcio de 800
mil homens, 2.200 tanques, 2.300 peças de artilharia, 550 aviões e 150 baterias de
mísseis antiaéreos preparava-se para atacar (BRENER, 1997, p.57), com o plano de
atravessar o canal do Suez do lado egípcio e realizar uma ofensiva no Golã que atraísse
os israelenses do lado sírio.
O ataque árabe começou às 14 horas do dia 6 de outubro e pegou os israelenses
de surpresa, aspecto que se mostra evidente nos números: as tropas de Sadat tiveram
“apenas” 208 baixas (esperavam mais de 10 mil) e foram abatidos nos primeiros dias da
guerra cinquenta aviões israelenses. Os sírios também avançaram nas colinas do Golã e
acabou que os avanços árabes se deram rápido demais e sem cobertura aérea, fator
crucial para a contraofensiva israelense. Em 14 de outubro, os egípcios perderam 264
tanques contradez tanques perdidos por Israel.
A partir desse ponto, a controfensiva israelense conjugou estrategicamente os
níveis tático e operacional contra as duas frentes, a egípcia e a síria – fator crucial para o
desfecho do conflito. Contra os egípcios no Deserto do Sinai, os israelenses cruzaram o
canal de Suez e isolaram as tropas egípcias na cidade de Suez. Contra os sírios, que
tinha reforços “jordanianos, iraquianos, marroquinos e sauditas”, o avanço de 1.500
tanques sírios foi detido e a contraofensiva pôs em xeque Damasco, a capital síria. Mais
uma vez,houve a falta de coordenação síria, na medida em queos mísseis antiaéreos da
Síria abateram por engano aviões iraquianos (Mapa VI- anexos). A Arábia Saudita
envolveu-se no conflito impondo, junto ao Iraque e a Líbia, o boicote à venda de
petróleo aos apoiadores de Israel (GATTAZ, 2002, p.155).
Com duas semanas de ataque, Sadat enviou uma carta ao sírio Hafez Assad
informando que não poderia “aceitar perante a história a responsabilidade da destruição
de nossas Forças Armadas pela segunda vez” e informando que estaria preparado a
aceitar um cessar-fogo nas condições existentes. Os sírios também tiveram a mesma
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postura e Israel ao fim do conflito ocupava a faixa Oeste do canal de Suez esuas tropasjá
se encontravam a 30 km de Damasco, aonorte. A guerra de 1973 teve importância,
ainda para os Estados Unidos, na medida em que estes perceberam que não poderiam
desprezar a importância do Egito e que passaram a enxergar no país um “novo cliente”
(GATTAZ, 2002), e o governo norte-americano impôs um cessar-fogo em 24 de
outubro de 1973.
Apesar de militarmente não terem vencido a guerra, politicamente os árabes
foram os vencedores, já que passaram a utilizar, a partir da ocasião, o petróleo como
arma de pressãopolítica. Tratou-se de situação inédita, já que, pela primeira vez o
mundo árabe se reuniu em mesas de negociação. Destaque-se que, devido à pressão
exercida pelas companhias internacionais, que diminuíram o preço de seus barris em
resposta às novas ameaças, em 14 de setembro de 1960, na Conferência de Bagdá,
nascia a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por iniciativa dos
países proprietários de jazidas de óleo barato, originando-se de proposta venezuelana. O
acordo previa o estabelecimento de: “i) de uma comissão consultiva de petróleo; ii) de
políticas coordenadas para defender a estrutura de preços; e iii) de auxílio mútuo na
criação de companhias estatais em todos os países-membros” (BARROS; PINTO, 2010,
p.8), ou seja, a criação de um cartel que controlaria a produção e o preço do petróleo,
além das companhias estatais produtoras. A criação da Opep tinha o objetivo de
controlar os preços do barril de modo que os países produtores não se prejudicassem
(BARROS; PINTO, 2010, p.8), criando, dessa forma, uma situação de dependência dos
Estados em relação ao petróleo.
Brener (1997, p.60) pontua que, sob presidência do diplomata saudita Ahmed
Zaki Yamani, a Opep multiplicou por quatro o preço do barril do petróleo com a ideia
de fazer com que as potências ocidentais forçassem Israel a fazer concessões territoriais.
Brener (1997) mostra que a política deu certo por um tempo, já que alguns países como
Holanda e Japão ficaram “quase secos”, mas logo a “arma” mostraria limitações, já que
os regimes mais “próximos” do Ocidente, como o Irã e

a Arábia Saudita, retomaram

rapidamente o ritmo de produção e mantinham uma lógica geoeconômica dos chamados
“petrodólares”- lógica em que os lucros obtidos com a venda do combustível eram
investidos em fábricas e bancos nos EUA, Europa e Japão.
Assim sendo, dois resultados apresentados por Gattaz (2002) em relação à
Guerra de 1973 foram o aumento da influência árabe simbolizada pelo boicote de 1973
e o fim do impasse entre Israel e o Egito, já que aquele devolveu a estes os territórios
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ocupados em 1967 e 1973, gerando a assinatura de um acordo entre estes Estados que
permitiu a Israel operar mais “livremente” contra a resistência palestina.
Territorialmente, em consequência da Guerra de 1973, Israel ganhou mais
territórios nas Colinas do Golã e assumiu parte do controle de parte do território do
Egito na Península do Sinai, porém não manteve as margens do Canal do Suez. Brener
(1997) aponta ainda que, apesar da vitória em batalha, a invencibilidade israelense havia
sido arranhada regional e internacionalmente. Os palestinos, nesse contexto, contudo,
estiveram quase ausentes da Guerra do YomKippur, uma vez mais foram pouco ou nada
ouvidos e acabaram sofrendo consequências negativas agravadas pelo fato de que os
exércitos árabes sentiam-se vingados pelas guerras anteriores, deixando-as à própria
sorte. A partir deste ponto, passou a ser uma longa caminhada da OLP rumo a um
Estado Palestino.

1.6 A Invasão do Líbano e o Recrudescimento da OLP

O recrudescimento da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da
resistência palestina, fatores essenciais no futuro do conflito israelo-palestino e na
reação, por exemplo, aos futuros acordos de paz, deve-se, em grande medida, ao fato de
que “enquanto a ONU gastava horas e horas de debates sem nenhuma ação efetiva
quanto à Questão Palestina”, a resistência palestina nos territórios ocupados e exílio
tornou mais ativa (GATTAZ, 2002).
A partir de 1971, a OLP e Arafat encontravam-se no Líbano, dada a expulsão da
Jordânia neste ano. Para suprir a falta de serviços os mais básicos ao povo palestino, a
OLP acabou por constituir uma estrutura política, militar, assistencial e educacional
ampla no Líbano, quase como um Estado paralelo. A partir de 1974, uma conferência de
chefes de Estados árabes endossou o direito à autodeterminação e ao retorno à sua terra.
Nesse mesmo ano, a ONU reconheceu os direitos dos palestinos por meio de duas
resoluções: a Resolução 3.210 de 14 de outubro de 1974 por meio da qual convidava a
OLP a participar como observadora nos debates da Assembleia Geral; e a Resolução
3.236 de novembro de 1974, onde concedeu finalmente amplo reconhecimento aos
direitos inalienáveis do povo palestino, na Palestina. Desta última, destaca-se:
A Assembleia Geral,
Profundamente preocupada que nenhuma solução justa para o problema da
Palestina tenha sido ainda obtida e reconhecendo que o problema da Palestina
continua a ameaçar a paz e a segurança internacionais,
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Reconhecendo que o povo palestino tem direito à autodeterminação dos
povos de acordo com a Carta das Nações Unidas,
Expressando sua grave preocupação por ter sido o povo palestino
impedido de desfrutar de seus direitos inalienáveis, em particular seu direito à
autodeterminação,
Guiada pelos propósitos da Carta,
Evocando suas relevantes resoluções que afirmam o direito do povo palestino
à autodeterminação: Reafirma os direitos inalienáveis do povo palestino,
incluindo: a) O direito à autodeterminação sem interferência externa; b) O
direito à independência e soberania nacionais; [...]

Para Gattaz (2002), o principal resultado dessa aproximação entre as Nações
Unidas e a OLP foi a mudança do discurso da organização palestina, que passa do
rejeicionismo à acomodação. Gattaz (2002) lembra a fala em 1978 de Arafat que
afirmou que
A OLP irá aceitar um Estado palestino independente consistindo na
Cisjordânia e em Gaza, com um corredor conectando-as, e nessas
circunstâncias renunciará a todos os meios violentos para aumentar o
território desse Estado. Irei reservar-me ao direito, naturalmente, de usar
meios não-violentos, isto é, meios diplomáticos e democráticos para obter a
eventual unificação da Palestina (GATTAZ, 2002, p. 160).

Gattaz (2002) pontua ainda que, no entanto, que essa mudança de atitude
palestina não foi seguida por mudanças nas políticas norte-americanas e israelenses,
tendoestas permanecidorejeicionistas do Estado Nacional Palestino. Ainda segundo
Gattaz (2002), a oferta informal de reconhecimento do Estado de Israel pela OLP em
troca da desocupação de Gaza e da Cisjordânia e a criação do Estado Palestino gerou
pânico e sensação de ameaça aos objetivos expansionistas de Israel. Dessa situação
resultou a invasão do Líbano em 1982 pelos israelenses, em operação cujo objetivo era
o de destituir a OLP. A ação tinha objetivo inicial de ser curta e visava a controlar mais
de 40 quilômetros no sul do Líbano, mas acabou se estendendo devido ao contexto
daquele país. O Exército continuou sua penetração até Beirute, onde por meio de
bombardeios aéreos, navais e de artilharia, resultou numa cidade quase toda destruída.
Ao perder apoio dos líderes libaneses devido ao conflito entre Israel e OLP,
Arafat viu-se sem saída e decidiu abandonar Beirute sob a condição de uma força de paz
multinacional destinada a proteger famílias palestinas remanescentes, que foram aceitas
pela Síria e pela Tunísia num movimento de evacuação. Nesse sentido, na avaliação de
Gattaz (2002, p. 163), a estratégia do governo israelense fracassou, posto que deixou em
convulsão o Líbano. Temendo haver militantes da OLP nos campos de refugiados,
Israel decidiu tomar também os campos de refugiados de Sabra e Chatila, gerando
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destruição e mortandade, em massacre que acarretou a renúncia do ministro de defesa
Ariel Sharon.
A situação só se resolveu em maio de 1983, com a mediação do Secretário de
Estado norte-americano George Schultz e com a realização de um acordo entre Israel e
Líbano que efetivou a saída das forças israelenses de Beirute, mas não houve retorno “à
normalidade”, já que as tropas sírias não deixaram o Líbano. A região terminou por
resultar em área de conflito permanente, opondo a resistência libanesa liderada pelo
Hizbollah à milícia pró-israelense (GATTAZ, 2002) e, assim, abrindo mais uma frente
permanente de conflito no Oriente Médio.

1.7 Guerra e Paz: Acordos de Camp David (1978) e a Primeira Intifada
(1987)

Enquanto a situação se complexificava no Líbano, o presidente egípcio Sadat
concluía que o país tinha poucas chances de reaver pelas armas o território perdido.
Assim, decidiu ser o primeiro governante árabe a dialogar com Israel – estratégia que,
segundoBrener (1997), fazia parte de um projeto maior de Sadat de retirar o Egito da
influência soviética. Em dezembro de 1977, numa ação surpreendente, Sadat decidiu
visitar Israel e, expôs, no Parlamento, seu desejo pela negociação.
No dia 26 de março de 1979, Sadat e Begin assinavam a paz em Camp David,
nos EUA, “ganhando tapinhas nas costas do presidente norte-americano Jimmy Carter”
(BRENER, 1997, p. 67). Por tal ação, eles ganhariam o prêmio Nobel da paz. Pelo
acordo, Israel se retiraria totalmente do Sinai até 1982. A proposta para Gaza e
Cisjordânia, consistia na ideia de abrir negociações entre Israel e os palestinos (não a
OLP) com a eleição de uma “autoridade autônoma” eleita após cinco anos. O acordo,
portanto, não previa um Estado Palestino independente, mas certa autonomia de Gaza e
da Cisjordânia.
Como conta Brener (1997), o acordo foi “um balde de água fria” sobre o mundo
árabe - parafraseando Henry Kissinger “é impossível fazer a guerra sem o Egito e a paz
sem a Síria”. A situação resultou na formação de uma Frente de Recusa a Camp David.
Para os palestinos, o fim do apoio dos árabes afastava ainda mais o sonho de um Estado
independente.
Diante desse quadro geral de difícil negociação, a situação na segunda metade de
1980 foi de agravamento do conflito entre Israel e os palestinos residentes nos
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territórios ocupados, já que “embora Israel considere os territórios ocupados como parte
de seu território, não trata os palestinos ali residentes como cidadãos” (GATTAZ, 2002,
p.169), negando direitos políticos e as liberdades civis básicas como liberdade de
expressão, de imprensa e de associação, tornando o nacionalismo palestino
criminalizado como ameaça à segurança de Israel.
No ano de 1987, entretanto, a situação nos territórios ocupados começou a se
deteriorar, aumentando, por exemplo, o caso de punição coletiva da população civil,
com toques de recolher, fechamento das cidades, aldeias e campos de refugiados,
demolição de casas, perseguição e sindicatos (GATTAZ, 2002, p.172). Dessa situação
resultou o levante da população palestina, depois de décadas de uma situação
degradante, discriminatória e repressiva. Em dezembro de 1987,quatro palestinos
ficaram feridos em um bloqueio militar na Faixa de Gaza, desencadeando protestos no
território.
Em reação aos protestos, os israelenses provocaram a morte de mais palestinos,
gerando o que veio a ser conhecido como Intifada (“levantar-se” em árabe), o levante da
população palestina contra a ocupação israelense que se espalhou por Gaza, Cisjordânia
e Jerusalém. Como explicita Gattaz (2002, p. 172-173), a Intifada não foi iniciada ou
planejada pela liderança da OLP e foi, na verdade, um movimento popular espontâneo
combinando direitos civis à luta nacional pela independência, conduzida por pessoas
sem experiência militar ou política. Gattaz (2002, p.174) aponta o fato de que, apesar de
pontualmente a Primeira Intifada (1987) ter se caracterizado por formas de
desobediência civil, houve violência contra os colonos nos territórios ocupados
ilegalmente desde 1967.
Nas Nações Unidas, em 22 de dezembro de 1987 foi votada a Resolução
605,reafirmando a aplicabilidade dos termos da Convenção de Genebra aos territórios
ocupados e “deplorando fortemente as políticas e práticas de Israel, o poder ocupante,
que violam os direitos do povo palestinos sem defesa” e nos anos que se seguiram
foram diversas as resoluções que condenavam as práticas israelenses no território
ocupado.
Em função da repressão brutal de Israel aos líderes da Intifada (com ações como
assassinatos e detenções extrajudiciais, tortura, demolição de casas, deportações), a OLP
passou a centralizar a condução da Intifada a partir do terceiro ano (GATTAZ, 2002,
p.175). Passou a agir, ainda, no campo diplomático, e um marco ocorreu no ano de
1988, quando o Conselho Nacional Palestino (CNP) reuniu-se em Argel, adotando dois
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documentos muito importantes: o Comunicado Político do Conselho Nacional Palestino
– que afirmava a determinação de alcançar um amplo acordo político para o conflito
árabe-palestino e a questão Palestina – e a Declaração de Independência – que
proclamou o estabelecimento de um Estado Palestino na Cisjordânia e na Faixa de Gaza
com capital em Jerusalém. Este último foi amplamente aceito pela comunidade
internacional, num entendimento que preconizava a ideia de que o conflito só poderia
ser resolvido em nível político-diplomático (GATTAZ, 2002).
Durante a 43ª Assembleia Geral da ONU, que trazia em pauta a “Questão
Palestina”, a OLP designou Yasser Arafat para liderar a delegação palestina com
esperanças de que tal esforço diplomático definitivo fosse feito, mas a delegação norteamericana negou o visto de entrada a ele.Com o voto de 154 países a favor, 2 contra e 1
abstenção (respectivamente EUA, Israel e Honduras) a Assembleia Geral decidiu
considerar a “Questão Palestina” nos escritórios da ONU em Genebra entre os dias 13 e
15 de dezembro de 1988. Arafat em seu discurso reiterou o reconhecimento do
Conselho Nacional Palestino (CNP), do Estado de Israel e a rejeição ao terrorismo.
Além disso, propôs a realização de uma Conferência Internacional de Paz para o Oriente
Médio, por sugestão do presidente Gorbatchev (URSS) e François Miterrand (França).
Como resultado dos debates, aprovou-se a Resolução 43/176,conclamando a realização
de uma conferência de paz internacional com a participação de todas as partes e a
Resolução 43/177 reconhecendo a proclamação do Estado da Palestina pelo CNP,
passando a designação “Palestina” a partir de então a ser utilizada na ONU (GATTAZ,
2002). Contudo, essas resoluções, como as anteriores, não “superaram seu efeito
retórico” (GATTAZ, 2002, p.177), devido em grande parte à estrutura do sistema ONU,
já que “o voto contra dos Estados Unidos na AGNU praticamente equivale ao poder de
veto no Conselho de Segurança”.
Dali em diante a situação foi se deteriorando de forma rápida nos territórios
ocupados, o que gerou o crescimento de grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica, que
passaram a promover não apenas ataques contra o Exército de ocupação, mas atentados
terroristas contra a população civil em Israel, o que deu legitimidade, aos olhos da
opinião pública, à repressão sionista. Como resultado do engajamento dos tunisinos na
OLP e nas negociações de paz da repressão às lideranças palestinas locais e das
punições coletivas o ímpeto da Intifada foi decaindo, estando em 1991 já quase esgotada
- apesar de que, segundo Gattaz (2002), alguns autores consideram que a Intifada se
estendeu até 1993. A resposta dada por Israel e pelos Estados Unidos não foi
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satisfatória, embora a OLP tenha proclamado o Estado independente da Palestina e
renunciado ao terrorismo. Essa atitude conduziu a mais guerras e ao fracasso das
negociações de paz.

1.8. Novo Contexto: A Guerra do Golfo (1991) e os Acordos de Oslo (1993)

Para finalizar o breve panorama histórico-político, cabe análise do novo contexto
do Oriente Médio na década de 1990,que resultou na Guerra do Golfo à luz da política
externa norte-americana. Contrário a qualquer iniciativa de paz conduzida no nível das
Nações Unidas, o governo de Ronald Reagan reiterou seu interesse em avançar na
negociação em nível bilateral com a OLP com mais garantias de conseguir uma “paz
hegemônica”(GATTAZ, 2002, p.178).
A Primeira Guerra do Golfo ocorreu entre agosto e fevereiro de 1991 e foi um
momento que se diferenciou dos conflitos bélicos anteriores, já que foi um conflito
militar travado entre o Iraque e forças da coalizão internacional, liderada pelos Estados
Unidos e patrocinada pela Organização das Nações Unidas, com a aprovação de
seu Conselho de Segurança, através da Resolução 678, autorizando o uso da força
militar para alcançar a liberação do Iraque, que estava ameaçado e ocupado pelas forças
iraquianas lideradas por Saddan Hussein.O fracasso de Israel e dos Estados Unidos em
responderem positivamente à moderação da OLP resultou na oposição palestina ao
ataque norte-americano no Iraque na Guerra. Apesar de a liderança palestina não
endossar a anexação do Iraque, colocando-se ao lado de Saddam Hussein, considerou
essa postura uma forma de alterar o status regional e novamente trazer à discussão
internacional a Questão Palestina.
Com o fim da Guerra do Golfo, a OLP se encontrava isolada diplomaticamente e
em crise financeira devido ao fim do apoio do Kuwait e da Arábia Saudita (GATTAZ,
2002), que queriam o fim da instabilidade no Oriente Médio. O governo Bush
pressionou o primeiro-ministro israelense Yetzhak Shamir a participar de uma
conferência internacional de paz que se realizou em Madri em outubro de 1991. Gattaz
(2002) lembra, contudo, que os EUA mantiveram a sua atitude hegemônica, propondo
encontros bilaterais entre o governo israelense e uma delegação palestina nos territórios
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ocupados. O curso das negociações se modificou um pouco com a posse do primeiroministro israelense Yitzhak Rabin em junho de 1992, que, mediante o impasse nas
negociações e visando a “formalizar o regime de ocupação em um tratado benéfico a
Israel” (GATTAZ, 2002, p.180) decidiu negociar com a OLP em conversações secretas
em Oslo (Noruega), em negociação que conduziram à assinatura da Declaração de
Princípios entre Israel e a OLP (setembro de 1993) numa cerimônia na Casa Branca
entre Yasser Arafat, Yitzhak Rabin e o ministro do Exterior israelense Shimon Peres,
Prêmio Nobel da Paz de 1994.
Essa declaração seria “complementada” nos anos seguintes por novos acordos
como o de Cairo (1994), Oslo II (1995), Wye Rivr (1998) e Sharm el Sheik (1999),
constituindo o chamado “Processo de Paz de Oslo”, processo cujos resultados, segundo
Gattaz (2002), refletem a despreporção entre os dois lados. Os problemas no processo
de paz podem ser observados pela própria estrutura dele. A Declaração baseava-se no
reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP e estabeleceu “que Israel se retiraria na
Faixa de Gaza e de Jericó, com retiradas adicionais de áreas não especificadas da
Cisjordânia durante um período de cinco anos” (GATTAZ, 2002, P.181), porém
aspectos fundamentais como a extensão dos territórios, a natureza da entidade palestina,
o futuro dos assentamentos israelenses, os direitos sobre a água e o status de Jerusalém
foram deixados de lado (GATTAZ, 2002, p.181), mostrando que os detalhes
fundamentais da autodeterminação do povo palestino foram desconsiderados. Outro
importante aspecto lembrado por Gattaz (2002) é o fato de que a Declaração se baseava
na premissa de que o acordo final só levaria em conta a Resolução 242 da ONU,
deixando de lado a as demais resoluções do Conselho de Segurança.
Outro fato problemático em relação à Paz de Oslo mostrada por Gattaz (2002) é
a divisão geográfica das negociações, que evidencia as distorções criadas, já que a
estratégia israelense foi a de subdividir um território já dividido segundo o controle
militar israelense, definindo áreas do tipo A (de maior autonomia palestina); B (áreas de
soberania e administração civil palestina, mas que teriam que se subordinar ao comando
militar israelense); C (de controle civil e militar israelense). Essa divisão, segundo
Gattaz (2002), resultou por criar regiões de “clausura” similares ao regime de apartheid
na África do Sul.
Um último agravante da “Paz de Oslo” diz respeito ao nacionalismo palestino.
Durante esse processo, a OLP formou a Autoridade Palestina (AP) responsável pelo
autogoverno em áreas nas quais os israelenses se retirassem e esta assinou todos os
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acordos de Oslo. Lembrando das críticas do intelectual palestino Edward Said, Gattaz
(2002) afirma que a equipe palestina tinha sequer acesso aos mapas das negociações e
que, em decorrência do processo da AP, alguns altos membros desta última passaram a
ter privilégios em relação à população palestina em geral. Dessa situação resulta o
recrudescimento dos grupos militantes islâmicos e marxistas, como o Hamas e os
grupos da Jihad Islâmica, que se colocaram “desde o início contrários às negociações de
paz ao estilo de Washington e à autoridade à moda antiga exercida pela AP” (GATTAZ,
2002, p.183).
Apesar de Israel prometer a partir de 1993 até os anos 2000 fazer “concessões”
no acordo, durante os anos seguintes houve retrocessos devido à relutância de Israel em
devolver os territórios ocupados e fazer as concessões solicitadas pela comunidade
internacional para alcançar um acordo definitivo. Essa atitude somada às violências
contra os palestinos que se opunham aos acordos (com destaque para grupos como o
Hamas), à piora na situação e tratamento contra a população palestina no território
ocupado e à inação das Nações Unidas no sentido de dar um basta definitivo ao conflito
deram o tom de um conflito permanente que perdura até os dias de hoje, gerando
incontáveis mortes, sofrimento e angústia a gerações de famílias palestinas.
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CAPÍTULO 2: A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA O ORIENTE
MÉDIO - A EQUIDISTÂNCIA (1947-1973)
Antes de ser analisada propriamente a política externa brasileira (PEB) para o
Oriente Médio e o caso do posicionamento brasileiro frente ao conflito israelo-palestino
nas Nações Unidas, cabe situar a importância da política externa para o Estado
brasileiro. Para tal objetivo, serão abordados os principais aportes teóricos em referência
à PEB. Em seguida, será abordado o histórico das relações diplomáticas entre o Brasil e
os países árabes num primeiro momento, e, em seguida, a fala brasileira na Assembleia
Geral das Nações Unidas, para melhor compreensão das importantes mudanças no
posicionamento brasileiro em relação à Palestina.

2.1 A Política Externa e o Estado brasileiro
A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se nas formulações de especialistas
brasileiros para o entendimento da PEB, em suas inflexões que, ao longo do tempo,
caracterizaram-na como uma política de Estado, predominando sobre as visões de que
uma política externa pode ser uma política de governo, em especial se considerarmos o
período analisado neste trabalho, de 1947 a 1993.
Segundo Mauro Cid, a política externa define os objetivos de um país, tendo em
vista as suas relações externas e ações diplomáticas (CID, 2017). Nesse sentido, forja
estratégias para que os objetivos políticos de um país sejam alcançados utilizando o
gerenciamento das relações e atividades exteriores dos Estados (CID, 2017), o que pode
abranger de forma ampla objetivos, estratégias, métodos, orientações, compreensões e
acordos firmados entre Estados.
Suahyla

Mohamed

Khalil

Viana

(2011)

em

sua

dissertação

“Da

institucionalização à prática: A política externa brasileira para o Terceiro-Mundo nas
décadas de 1950 e 1960” problematiza os efeitos da globalização para a área de política
externa, na medida em que esta disseminou o interesse por ela, mas ocasionou, também,
inúmeros dilemas para seus analistas. Nesse sentido, Viana (2011) defende o uso do
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conceito de Análise de Política Externa (APE) como aquele que “tem como
preocupação central explicar as decisões e os comportamentos estatais específicos”
(VIANA, 2011, p.16). O enfoque central desta estará, portanto, não somente em
entender as decisões per se que os líderes tomam, mas também como e porque
condicionamentos domésticos e internacionais e oportunidades afetam suas escolhas,
num entendimento que prioriza o tomador de decisão (HUDSON, 2005 apud VIANA,
2011). Assim, defende Viana (2011) que
[...] A premissa fundamental da Análise de Política Externa é a de que as
decisões tomadas no âmbito de política externa não são independentes de
visões e percepções (dos agentes) a respeito de objetivos e estratégias
políticas domésticas. Dessa maneira, as formas de atuação do Estado na arena
internacional são escolhidas, em última análise, em decorrência dos fatores
políticos domésticos (MILNER, 1997, p. 9).

Originado dessa peculiaridade, resulta o fato de que, como lembrado por uma
gama de autores (CERVO,1992; ALMEIDA, 1993; SILVA, 1998), o desenvolvimento
do campo de estudos de Relações Internacionais no Brasil se deu de forma tardia,
configurando-se como área acadêmica somente nas décadas de 1960 e 1970. Esta
institucionalização tardia da pesquisa universitária nesse campo teve repercussões “não
apenas sobre as temáticas e enfoques teóricos dominantes na área, como também no fato
de que o debate acadêmico tendeu a privilegiar dimensões normativas e prescritivas”
(SILVA, 1998, p. 140), como observado, por exemplo, no desenvolvimento da análise
paradigmática de Cervo (2008) para compreensão da política externa e pela ênfase em
análises estruturalistas e teóricas no campo.
Sob este prisma de análise, importante contribuição no campo dos modelos de
análise de política externa, lembrada por Silva (1998) é a de Fonseca Jr. (1989), que
identifica o surgimento, nas décadas de 1950/60, de dois modelos básicos de análise da
política externa: o modelo da “nação incompleta”, que tem duas vertentes (a
determinista e a não-determinista) e o modelo “baluarte do Ocidente”. A ideia de nação
incompleta tem por base as análises marxistas do imperialismo e a Teoria da
Dependência, compreendendo o caráter dependente de nossa economia e sua inserção
periférica no sistema capitalista mundial (SILVA, 1998, p. 139).
Na vertente mais determinista deste modelo de “nação incompleta”, a análise da
política externa tem relevância própria, o que abre espaço para o entendimento desta
como ponto de convergência entre os interesses do Centro e das elites
internacionalizadas da periferia. A vertente não determinista, por outro lado, entende a
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situação de dependência brasileira como espécie de condicionamento da política
exterior, condicionada historicamente em função de fatores estruturais de ordem interna
e externa (SILVA, 1998 apud LIMA, 1992). Já a análise “baluarte do Ocidente” tem por
base teórica a Geopolítica, o paradigma realista e o conceito da anarquia do sistema
internacional, ou seja, característica segundo a qual acima dos Estados soberanos não
paira nenhuma autoridade, e a cooperação entre estes só pode ocorrer de forma ad hoc,
ou seja, com finalidades específicas.
Citando Maria Regina Soares de Lima (1992), Silva (1998) lembra ainda de um
terceiro modelo de explicação que se baseia nas formulações de Hélio Jaguaribe (1958)
e Araújo Castro (1982), modelo que exerceu forte influência sobre as formulações e
análises da diplomacia brasileira. Importante nota de Fonseca Jr. lembrada por Silva
(1998) é o fato de que o campo de reflexão intelectual no campo da política externa
quase sempre acompanhou as “angústias” dos formuladores oficiais, revelando-se “uma
análise da produção acadêmica sempre muito reveladora do que pensava e fazia o
Estado” (SILVA, 1998, p.140).
Nesse sentido, lembra Silva (1998, p.140) que
[...] É também bastante significativo que o surgimento, na década de70, de
uma nova safra de estudos sobre política externa tenha ocorrido
simultaneamente a um processo de diversificação e autonomização da própria
ação diplomática, que veio evidenciar um conjunto de insuficiências teóricas
e empíricas nos modelos de interpretação até então vigentes.

Pela simultaneidade entre os estudos e as ações da diplomacia brasileira decorre
o fato de os estudos na área das Relações Internacionais passarem a destacar a
complexidade nos processos de formulação e implementação da diplomacia evidenciada
tanto no plano dos condicionamentos internos (demandas da política econômica e
interação entre atores estatais e não estatais, por exemplo) ou externos (grau de
“permissibilidade” ou rigidez do sistema internacional, por exemplo), gerando um
alargamento do foco analítico (SILVA, 1998). Este último teve por consequência, ainda,
o aumento do grau de imprecisão conceitual em relação à especificidade dos processos
de formulação, decisão e implementação, tratados todos, quase sempre, como um
processo único (PINHEIRO, 1994 apud SILVA, 1998).
Outra deficiência lembrada por Silva (1998) diz respeito ao fato de que as
formulações de política externa tendem a levar em conta estritamente os fatores de raiz
tangível (políticos, econômicos e estratégicos), deixando de lado fatores de ordem
cognitiva, ou seja, aqueles que são “eventualmente mencionados sob o conceito
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genérico de ‘percepções’, não chegando a adquirir o status de uma variável explicativa”
(SILVA, 1998, p.141). Disto resulta a existência de uma “lacuna empírica e analítica
sobre a dimensão cognitiva da formulação diplomática” (SILVA, 1998, p.141), cuja
maior expressão reside nas “visões de mundo” portadas pelos policy makers e sobre o
peso que podem ter na explicação da atuação diplomática do Brasil.
Maria Regina Soares de Lima (1994 apud SILVA, 1998) lembra esta dimensão
cognitiva na análise de dois dos paradigmas de política externa, o paradigma
americanista e o paradigma globalista. O primeiro consolidou-se a partir da chamada
“herança de Rio Branco”, em referência a José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão
do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912 e que executou na
política externa um relacionamento especial com os EUA, como principal eixo de nossa
diplomacia, inaugurando um padrão de atuação identificado como hegemônico nas
formulações da política externa brasileira, até a década de 1960. Citando Lima (1994),
Silva (1998) lembra ainda que ambos os paradigmas incorporaram um “acervo
diplomático permanente”, isto é, um conjunto de normas e posturas caracterizadas pelo
pacifismo, não-intervencionismo, defesa da igualdade soberana das nações e respeito ao
Direito Internacional que são percebidas como patrimônio histórico e estariam
intrinsecamente associadas ao comportamento internacional do país.
As décadas de 1960 e 1970 assistem ao início do paradigmaglobalista, cujas
bases são a defesa da necessidade de universalização da política externa e desua
libertação dos alinhamentos político-estratégicos anteriormente concebidos (SILVA,
1998). Neste segundo, a relação com os EUA passa a ser compreendida a partir de uma
inserção global cujo objetivo é o de assegurar relações menosassimétricas com a
potência hegemônica. Esse período da história diplomática brasileira caracterizado pelo
globalismo é de extrema importância para a análise em tela, já que foi durante o referido
período que o Brasil mudou de posição na Assembleia Geral das Nações Unidas em
relação ao mundo árabe, evoluindo de uma postura de equidistância em relação ao
conflito israelo-palestino para a defesa de uma postura com um viés mais pragmático,
passando, por exemplo, a condenar o Sionismo como uma forma de racismo17.
Com exceção da política externa adotada durante os primeiros governos
militares, de retorno ao Americanismo, a partir de meados da década de 1970 até pelo
menos o final dos anos1980, o paradigma globalista voltaria a ser hegemônico.
17

O Brasil apoiou a Resolução n.3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em 1975, que
classifica o Sionismo como racismo (PIMENTA, 2015, p.214).
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Podemos, portanto, considerar que houve uma simultaneidade na adoção do paradigma
globalista na política externa e na mudança paradigmática da postura brasileira frente à
questão palestina nas Nações Unidas, na medida em que o período compreendido pelo
paradigma globalista (décadas de 1970-1980) converge com o período da mudança de
postura das delegações brasileiras na AGNU, tendo por um dos marcos mais
significativos a postura brasileira de apoio à citada Resolução no3.379, de 1975, que
condenava o Sionismo como forma de racismo.
Análise complementar para investigação do desenvolvimento da política externa
brasileira é a do conceito de identidade cultural brasileira, ou seja, os valores
construídos e cultivados pela nação ao longo de sua história e que se refletem,
consequentemente, na inserção internacional do país ou na “identidade internacional”.
Sobre este aspecto, importante contribuição foi a de Celso Lafer na obra “A identidade
internacional do Brasil e a política externa brasileira” (2001), na qual o autor se debruça
justamente sobre a construção da nação brasileira no sentido de “buscar e apreender as
tendências inerentes à ‘duração longa’ da diplomacia brasileira”, remetendo a alguns
grandes autores brasileiros desta seara, como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado
Júnior e Gilberto Freyre.
Norma Breda Santos (2002) apresenta a obra de Lafer (2001) sobre a identidade
internacional do Brasil como a “busca à ‘coerência profunda’ de nossa política externa,
não se preocupando com as ‘incoerências conjunturais” (SANTOS, 2002, p.192). Para
tal, Lafer (2001) inicia seu estudo por chamar a atenção para a diluição entre as esferas
interna e externa na política externa brasileira, do “nós” e do “outro”, aspecto que, em
sua visão, “tem mudado a dinâmica das relações internacionais e a própria definição do
campo de atuação da política externa” (SANTOS, 2002, p.191). Nesse sentido,
pensando a política externa brasileira, destaca a importância do Itamaraty “como
depositário da memória da diplomacia do Brasil” (SANTOS, 2002, p.191). Tal fato
conferiu à diplomacia brasileira uma continuidade de atuação, tendo por base o que
chama de “fatores de persistência” que explicariam a identidade internacional do Brasil,
sendo eles:

O dado geográfico da América do Sul; a escala continental; o relacionamento
com muitos países vizinhos; a unidade lingüística; a menor proximidade,
desde a independência em 1822, dos focos de tensão presentes no centro do
cenário internacional; o tema da estratificação mundial e o desafio do
desenvolvimento (SANTOS, 2002, p.192).
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A partir de então, o autor enfoca a análise em cada um desses fatores, a começar
pela continentalidade brasileira, ou seja, as dimensões geograficamente continentais do
Brasil, considerada “um dos sentidos da história do Brasil” e o “primeiro vetor da
política externa brasileira” (SANTOS, 2002, p.192) ao longo de toda a história
brasileira. Atribui ao barão do Rio Branco e sua atuação no período republicano papel
fundamental na fixação de padrões da atuação diplomática brasileira, em especial as
características de realismo, ou pragmatismo, pacifismo e pelo jurisdicismo,
características mais evidentes nas relações com os países vizinhos sul-americanos.
Ponto que mais interessa ao presente trabalho, em especial pensando as
mudanças na atuação diplomática brasileira, é a caracterização da relação assimétrica
com as grandes potências mundiais, sobretudo com os Estados Unidos, que Lafer
(2001) identifica como “condicionante do tipo de inserção internacional do país”
(SANTOS, 2002, p.192). Como potência média, o Brasil tem apostado, desde o começo
do século XX “na via multilateral como compensadora das assimetrias do sistema
internacional” (SANTOS, 2002, p.192), principalmente pela via do discurso em favor
do desenvolvimento econômico em fóruns multilaterais, como a ONU. Nesse sentido,
Lafer (2001) identifica o desenvolvimento como o segundo condicionante da inserção
internacional brasileira.
Ao avançar no século XXI, a análise de Lafer (2001) passa, então, pelo exame
de características de continuidade dos padrões de atuação da diplomacia brasileira,
como a “disposição negociadora do Brasil, o aproveitamento dos foros multilaterais e a
“internalização” do mundo” (SANTOS, 2002, p.193), a despeito das mudanças no
sistema internacional e no mundo. Aqui a análise do autor mais interessa a esse
trabalho, em especial à luz da parceria com os países árabes e o reconhecimento do
Estado palestino como chave na alteração da postura diplomática brasileira, para alguns
bem resumida pela expressão “pragmatismo comercial”. Na visão de Lafer, contudo,
trata-se de uma postura padrão da diplomacia brasileira que se adapta às condições do
sistema internacional.
Ainda sobre os fatores de continuidade na política externa brasileira, a despeito
das diferenças entre os paradigmas, na visão de Silva (1998) ambos os paradigmas
(americanista e globalista) acabaram por criar um “acervo diplomático permanente”, ou
seja, um conjunto de normas e posturas – pacifismo, não-intervencionismo, defesa da
igualdade soberana das nações, respeito ao Direito Internacional – que são percebidas
como patrimônio histórico e estariam intrinsecamente associadas ao comportamento
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internacional do país, nas palavras de Cervo (1994 apudSILVA, 1998), um “acumulado
histórico” que indica “tendências” que perpassam as sucessivas mudanças e inflexões da
política exterior.
Outra relevante contribuição para os estudos teóricos de Relações Internacionais
no Brasil é trazida por Monica Hirst, Maria Regina Soares de Lima e Leticia Pinheiro
(2010). As autoras apontam o fato de que a política externa brasileira é conduzida num
ambiente doméstico e internacional complexo e, nesse sentido, resulta de coalizões de
interesses de atores domésticos e internacionais dotados de diferentes capacidades de
influência (HIRST; LIMA; PINHEIRO, 2010), ou seja, uma análise complexa e
dependente de uma série de variáveis.
Em linhas gerais, convergindo com os pontos identificados por Celso Lafer
(2001), a política externa brasileira tem sido pautada pelo multilateralismo e o
pragmatismo (JACKSON, 2007 apud CID, 2017), num cenário em que as instituições
multilaterais têm um papel fundamental na expressão da identidade da política externa
do Brasil (KENKEL, 2011 apud CID, 2017).
O Ministério das Relações Exteriores (MRE), nessa configuração, tem um
importante papel como o principal arquiteto da estratégia da política externa brasileira
em busca do multilateralismo - na visão de Celso Lafer (2001), “depositário da memória
da diplomacia do Brasil” (SANTOS, 2002, p.192) e determinante na caracterização do
padrão de atuação diplomática brasileira. Alguns autores relacionam os interesses do
Estado brasileiro às suas tradições de política externa: “amizade com os vizinhos,
respeito ao Direito Internacional, à solução pacífica de controvérsias, à não-intervenção
em assuntos internos e à autodeterminação dos povos” (RAMALHO, 2009). Ainda
sobre a identificação do papel cumprido pelo Itamaraty nesta lógica da formulação da
política externa, para Alexandra de Mello e Silva (1998, p.142) esse consiste
“Na sistematização e transmissão desse ‘acervo diplomático permanente’
tendo em vista os recursos organizacionais de que dispõe, tais como o alto
grau de burocratização e de identidade organizacional, o forte insulamento e
a relativa autonomia decisória.”

Em convergência, Cervo (2008) aponta alguns valores da política externa
brasileira, o que chama de princípios norteadores da tradição: a defesa de princípios da
cooperação, do multilateralismo, a independência, o realismo e o pragmatismo. Ainda
segundo o autor, esses valores perpassam alterações de governos e regimes e, mesmo
em casos de ruptura institucional, como ocorrido em 1964, continuam norteando a
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atuação externa do Brasil – vale ressaltar que estes princípios das relações
internacionais do Brasil estão elencados explicitamente no Artigo 4º da Constituição
Federal de 1988 (CERVO, 2008). Deste modo, a atuação brasileira nas organizações e
conferências internacionais segue esses princípios gerais norteadores, por exemplo,
buscando a resolução pacífica de conflitos, a não-intervenção, a determinação dos povos
na Organização das Nações Unidas (ONU) e o esforço para a redução de assimetrias
entre ricos e pobres na Organização Mundial de Comércio (OMC).
Adicionalmente, o livro “Reflexões sobre a Política Externa Brasileira”,
resultado de um seminário lançado pelo Instituto de Relações Internacionais da
Fundação Alexandre de Gusmão, em 1993, traz um balanço da política externa
brasileira em benefício do Ministério das Relações Exteriores (MRE), com a busca pela
análise da circunstância histórica especial representada pela conjunção de duas grandes
linhas de mudança com incidência direta sobre o Itamaraty e a sua área de competência:
as profundas transformações em curso no cenário internacional naquele momento e as
mudanças internas e processo de transição democrática brasileiro. Ainda nesse sentido,
o sumário (p.20) explicita que
O meio internacional oferece oportunidades, mas, ao mesmo tempo,
determina limites e constrangimentos, estabelece custos. Uma das obrigações
do Estado, e particularmente do Itamaraty, é advertir para os custos
internacionais de cada opção que se faça internamente e, mais do que isto,
provocar articulação de posições nos temas em que a conta dos ganhos e
perdas internacionais seja imediata e relevância.

O mesmo sumário ainda contextualiza a necessidade de desenvolver uma
consciência da 'presença' internacional do Brasil, “que se compõe de a) fatores estáticos
e permanentes (dimensão, localização, população, etc.); b) situações estruturais (regime
político, sistema econômico, relações políticas e econômicas com o exterior, etc.); c)
comportamentos conjunturais (posições em debates de crises internacionais, etc.)”
(IPRI/FUNAG, p.20, 1993), fatores que definiriam o “perfil externo” do Brasil.
A partir deste perfil e fatores, o sumário oferece algumas conclusões, dentre as
quais destaca-se: a ausência de um projeto global como “talvez natural” para um país da
complexidade do Brasil e a tarefa diplomática como a de definir, com clareza, diante
das diversas instâncias do mosaico de interesses que a sociedade indica, as suas
dimensões internacionais (custos e benefícios); a democracia como palco natural da
disputa de interesses e uma constante busca por bases consensuais em questões
fundamentais para o desenvolvimento nacional; o desafio do desenvolvimento de uma
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diplomacia criativa que conjugue a sincronia entre uma agenda interna e uma agenda
externa; e o fato de que, na articulação da política externa, o Estado - no Brasil e em
qualquer outro país tende a ter posição hegemônica, pois, afinal, “é por seu intermédio
que chegam os primeiros impulsos das pressões e das oportunidades externas, e cabe a
ele buscar dar coerência à presença internacional do país” (IPRI/FUNAG, p.20, 1993).
Por fim, afirma que a situação é paradoxal e inverte a da década de 1970, trazendo o
pertinente debate: “que política serve melhor à realização de nossos interesses?”.
Um ponto abordado também no livroé a relação entre a globalização e a
formulação da política externa brasileira (IPRI/FUNAG, p.24, 1993):

A globalização requer a liberalização continuada do comércio mundial e a
gradual passagem à integração profunda entre países, setores e indústrias com
a definição de regras multilaterais em campos importantes para a
competitividade global e para a transnacionalização. A globalização requer
também uma economia mundial em rápida expansão, pois a recessão tende a
aumentar o protecionismo e os obstáculos à abertura e à integração. Assim, a
globalização é, ao mesmo tempo, motor do crescimento e conseqüência dele.
Daí seu interesse para países que, como o Brasil, estão em fase de redefinição
de sua inserção internacional, pois sem alto crescimento e sem continuidade
no processo de integração da economia mundial, tal inserção torna-se
problemática.

Nessa lógica, avalia-se que o movimento da globalização é compatível com pelo
menos três formas de ordenamento político internacional: a unipolaridade (ou seja, a
prevalência de uma superpotência, apoiada no poder econômico e na capacidade de
liderar as regras da globalização e da montagem de um novo ordenamento mundial);a
balança do poder (com ainstauração de um mundo de alianças e rivalidades em torno de
um núcleo de grandes potências) e a participação ampliada (uma melhor repartição do
poder mundial e maior transparência nos processos decisórios com fortalecimento dos
foros multilaterais).
Por fim, importante tópico abordado (IPRI/FUNAG, 1993, p.26) é o do objetivo
da política externa, entendido como sendo a realização de aspirações nacionais. É
frisado, ainda, o fato de que o tempo da vida internacional nem sempre coincide com o
tempo da vida nacional, o que resulta em uma das questões centrais da agenda nacional,
que deve ser o debate sobre o que queremos do meio internacional e sobre os custos
para realizá-lo. Assim sendo, o plano externo exige uma reflexão cuidada e profunda
sobre interesses nacionais que deve incorporar o que desejam as forças sociais
representativas da nacionalidade. Nesse sentido, como afirmado nesse ponto da obra
citada, a diplomacia deve servir
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Ao projeto coletivo da construção de um país democrático, desenvolvido e
justo. Ao mesmo tempo, o trabalhodiplomático brasileiro deve manter-se fiel
à sua reconhecida tradição de respeito aos princípios da boa convivência, da
cooperação e da paz entre as nações, de observância estrita das regras do
direito internacional, de permanente e ativo trabalho na construção de um
mundo melhor. Essa tradição é um dado positivo e importante para o
prestígio do Brasil e, por conseguinte, para a consecução de nossos objetivos
no contexto mundial.

Devido a essas especificidades da relação entre o âmbito interno e o externo,
pode-se pensar como a natureza das soluções internas tem impacto sobre as condições
da negociação no plano interno (IPRI/FUNAG, 1993, p.41). No caso analisado neste
trabalho, sobre o posicionamento brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) em relação ao conflito israelo-palestino, esse aspecto toma ainda mais
centralidade, na medida em que a conjuntura doméstica político-econômica brasileira
foi determinante na mudança de postura brasileira em relação à questão palestina.
Por fim, cabe análise sobre qual é o papel do Itamaraty no processo de
formulação da política externa brasileira. Como abordado no livro (IPRI/FUNAG, 1993,
p.41-p.42), apolítica externa e a ação diplomática devem refletir, de modo organizado,
os chamados interesses nacionais, num processo que em sociedades com pautas tão
variadas e democráticas serão definidos no debate político. É justamente neste contexto
de fragmentação dos interesses que o Itamaraty, comoinstituição, pode ter um papel
ativo na articulação dos interesses nacionais, na medida em que, “numa democracia,
quanto mais sólido e real for o consenso em torno de posições nacionais, mais forte e
segura será a defesa do interesse projetado internacionalmente”, de modo que passa a
ser fundamental que o Itamaraty estabeleça no processo de formulação diplomática,
“alianças intraburocráticas e com setores representativos dasociedade, de tal forma que
as opções concretas tenham bases reais de apoio político” (IPRI/FUNAG, 1993, p.41).
Pensando a formulação da política externa brasileira, cabe, ainda, debate sobre o
artigo 4º da Constituição Brasileira de 1988, os pilares da política externa brasileira:
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução
pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de
asilo político (BRASIL, 1988).
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Torna-se interessante pensar se há conflito entre esses valores do Artigo 4º e
qual seria o aspecto determinante que balizaria a atuação externa. Citando Barroso
(2001), Mauro Cid (2017) lembra que não existe uma hierarquia entre os valores em
questão; no caso de confronto entre os valores de “defesa da paz” ou “não-intervenção”
com “autodeterminação” ou “Direitos Humanos”, é explicitamente deixado para a
política decidir qual preceito prevalecerá. Ou seja, neste ponto explicita-se a influência
do aspecto político na formulação da política externa. Para Kenkel (2011, p.41), resulta
disso o fato de que o Artigo 4º “confere papel interpretativo poderoso, tanto para o
Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo”.
Maria Regina Soares de Lima e Monica Hirst em “Brasil como país
intermediário e poder regional”18destacam a importância do papel do Itamaraty na
consolidação doméstica do modelo de inserção internacional do Brasil e o
reconhecimento internacional deste ministério. As autoras explicitam as mudanças na
política externa brasileira entre 1964 e 1985, pontuando que mudanças na política
econômica e a emergência de uma ordem política constitucional doméstica tiveram
implicações no âmbito externo.

2.2 Apontamentos Gerais sobre a Atuação do Brasil nas Nações Unidas
Paralelamente ao processo de compreensão da formulação da política externa
brasileira e das principais características da sua continuidade, cabe perceber a
importância da análise sobre a inserção brasileira na ONU, principal fonte analisada
neste trabalho. A atuação brasileira na ONU foi pautada, segundo Santos (2000), pela
busca de uma ação constante, como evidenciado pelo fato que, de 1946 a 1968, o Brasil
exerceu por cinco vezes o mandato bianual de membro não permanente: 1946-1947,
1951-1952, 1954- 1955, 1963-1964 e 1967-1968 (SANTOS, 2000, p.3).
Pensar a inserção brasileira nos organismos internacionais e, em especial, nas
Nações Unidas significa refletir sobre a estratégia de inserção internacional brasileira
pela via do multilateralismo e, também, a posição do Brasil no mundo. Maria Regina
Soares de Lima e Monica Hirstno já citado “Brasil como país intermediário e poder

LIMA, Maria Regina S; HIRST, Monica. “Brasil como país intermediário e poder regional”. In:
HURREL, Andrew et al.Os BRICS e a ordem global. Rio de Janeiro: FGV, 2009a.
18
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regional” refletem justamente acerca das aspirações da política externa brasileira e
afirmam que

Durante o século XX, uma das maiores aspirações da Política Externa
Brasileira tem sido o reconhecimento condizente com a crença de que
o país deveria assumir seu “papel natural” de “grande país” nas
questões mundiais (LIMA; HIRST, 2009, p.45).

Na avaliação de Lima e Hirst (2009) essa aspiração por influenciar regras e
regimes internacionais acabou por encontrar expressões em formas brandas de poder e o
país evitou acumular “poder em forma bruta”, especialmente militar, enfatizando outros
atributos como território, população e perfil econômico – daí a melhor compreensão,
por exemplo, da opção pelo paradigma do pragmatismo comercial nas décadas de 1970
e 1980. Além disso, influenciaram nesse processo a localização do Brasil em um
ambiente regional “relativamente pacífico” e de influência direta dos Estados Unidos.
Nesse sentido, as configurações econômicas e não militares ou de segurança é que
configuram os principais riscos e ameaças enxergados pelas elites, de modo que “o
núcleo da política externa brasileira sempre foi predominantemente condicionado pelo
modelo econômico vigente” (LIMA; HIRST, 2009, p.46). Na perspectiva de Lima e
Hirst (2009), a conjuntura crítica para o desenvolvimento da política externa brasileira é
gerada por uma combinação simultânea de transformações sistêmicas e domésticas,
situação que pôde se observar a partir das duas crises do petróleo dos anos 1970 e o
contexto doméstico brasileiro no final da ditadura militar.
Lima e Hirst (2009) explicam a continuidade na política externa brasileira tendo
por pressupostos alguns aspectos: os valores da coalizão social que apoiava o modelo; o
isolamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores, a “resistência
paradigmática” (forma como as ideias antigas ainda exercem influência sobre a visão de
mundo das autoridades brasileiras e a estreita relação entre a identidade internacional do
Brasil e sua orientação de política externa.
Lima e Hirst (2009) defendem que o envolvimento ativo em instituições e arenas
multilaterais tem sido uma característica constante da política externa brasileira desde o
fim do século XIX. As autoras exemplificam essa afirmação citando o fato de que o
Brasil foi o único país latino-americano a participar da I Guerra Mundial como
beligerante e que, a partir de 1919, o país passou a buscar uma reforma do sistema de
segurança coletiva criado pela Liga das Nações. A partir disso, o Brasil passou a se
apresentar como mediador entre grandes potências e nações menores e passou a
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participar ativamente das conferências que levaram à ordem multilateral criada após
1945, sendo membro fundador das Nações Unidas, um dos 23 países fundadores do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglês) e uma das 56 nações
representadas na Organização Mundial de Comércio (OMC). Os objetivos por trás
dessa estratégia de inserção externa eram essencialmente econômicos.
Como membro não-permanente, o Brasil esteve ausente do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU) por vinte anos (1968-1988), a primeira ocasião
marcada pela recusa brasileira em assinar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e a
segunda a promulgação da nova Constituição Federal. Junto à Índia, o Brasil é um dos
membros não-permanentes que ocupou assento no Conselho durante mais tempo no
período entre 1945 e 1996: quatorze anos no caso do Brasil e doze no caso da Índia
(LIMA; HIRST, 2009, p. 55). Para Lima e Hirst (2009), a atenção brasileira à reforma
na ONU tem por pressupostos a autonomia entre fracos e fortes e o uso da “diplomacia
parlamentar” como meios de conquistar maior influência.
Alexandra de Mello e Silva (1998, p. 148- p.149) propõe importante análise em
duas etapas “distintas, mas metodologicamente complementares” sobre a influência das
ideias na política externa brasileira contemporânea: a primeira etapa compreende a
reconstrução das principais crenças e ideias presentes em nosso discursodiplomático
(em sentido amplo, não somente os discursos oficiais) e a segunda as conexões entre o
conteúdo cognitivo do discurso diplomático e “a formulação da política externa, através
do desvendamento dos mecanismos causais que explicam a influência de crenças e
ideias sobre o processo de formação de políticas”. Estas ideias compreenderiam, por
exemplo, as concepções sobre a natureza (características intrínsecas) e a estrutura
(relações de poder e/ou normas de funcionamento) do sistema internacional; as
concepções sobre a inserção do Brasil e as concepções sobre identidade nacional e sua
manifestação no plano externo. Para tal análise, Silva (1998) sugere avaliação do papel
das ideias na diplomacia brasileira sobre a atuação do Brasil na Liga das Nações e em
sua sucessora, a Organização das Nações Unidas (ONU) destacando o fato de que em
ambas as organizações o Brasil desenvolveu aspirações a um papel internacional
protagônico em momentos históricos distintos.
Aqui será dada ênfase à atuação brasileira nas Nações Unidas e, em especial, aos
períodos em que o Brasil aspirou a participar dos núcleos decisórios centrais em
organismos como o Conselho Executivo da Liga e Conselho de Segurança da ONU,
restritos às grandes potências. A hipótese defendida, nesse caso, por Silva (1998) é a de
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que tais aspirações indicam a persistência e a influência de crenças seminais no
comportamento diplomático brasileiro. Silva(1998) justifica, ainda, o recorte pelas
Nações Unidas pelo fato de ser um organismo multilateral, universal e voltado para a
promoção de um certo tipo de “ordem” internacional, o que possibilita perceber de
forma mais genérica as aspirações diplomáticas brasileiras. Além disso, Silva (1998)
lembra momentos em que o Brasil exerceu “aspirações a um papel internacional
protagônico” em momentos históricos distintos, um deles entre 1944 e 1947, que se
pode analisar de forma mais detida.
Na década de 1940, a formulação da política externa continuou concentrada na
elite que controlava postos-chave dentro do governo estado-novista, com figuras como
Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha (ministro das Relações Exteriores até 1944), Góes
Monteiro (chefe do Estado-Maior das Forças Armadas) e Eurico Gaspar Dutra (ministro
da Guerra) à frente. Naquele momento o peso do Itamaraty ainda estava associado à
liderança de Oswaldo Aranha, porém, a autora pontua que houve a institucionalização
da carreira diplomática através da criação do Instituto Rio Branco, em 1945 (SILVA,
1998).
É muito representativo o papel das instituições multilaterais na expressão da
“identidade da política externa do Brasil” (KENKEL, 2001 apud CID, 2017). O
Ministério das Relações Exteriores (MRE) tem papel como arquiteto da estratégia da
política externa brasileira em sua busca pelo multilateralismo, contexto em que a
Organização das Nações Unidas ganha centralidade.
Como país que atuou cerca de dez vezes no Conselho de Segurança das Nações
Unidas (CSNU),outro aspecto a ser mencionado na relação entre o Brasil e a ONU é o
apoio brasileiro à reforma estrutural do CSNUe os motivos por trás deste declarado
apoio. Em artigo publicado no jornal O Globo19, em 28 de abril de 2013, o ex-chanceler
e embaixador Antonio Aguiar Patriota (2016, p. 87) mostra a disparidade do órgão por
meio de dados: “AONU, que em sua concepção reunia 51 países, tem hoje 193
membros. O CSNU reúne, contudo, os mesmos cinco membros permanentes”, tendo
ocorrido a única modificação em 1965, com o aumento de assentos não permanentes de
seis para dez. A despeito das muitas mudanças no cenário global com o fim da Guerra
Fria e o surgimento de novos desafios no sistema internacional, como a ação de atores
não-estatais em conflitos internos, o CSNU permanece “congelado”.
19

Retirado de PATRIOTA, Antonio de Aguiar. Política externa brasileira: discursos, artigos e
entrevistas (janeiro a agosto de 2013). – Brasília: FUNAG, 2013-2016.
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Em discurso proferido por ocasião do seminário “Desafios Atuais para a Paz e a
Segurança Internacionais: a necessidade de reformar o Conselho de Segurança das
Nações Unidas” em 26 de abril de 201320o embaixador Patriota abordou o fato de que o
debate sobre a reforma não pode ser considerado, como normalmente ocorre, como um
simples objetivo de política externa ou debate restrito a diplomatas, interesse
unicamente associado ao Estado, quando na verdade é um objetivo político, com
implicações reais para os cidadãos. Apesar de reconhecer os esforços de membros
permanentes e não permanentespara promover a paz e a segurança internacionais, o
Brasil entende que, nas palavras de Patriota,
Um Conselho de Segurança mais representativo, alinhado com as atuais
realidades geopolíticas, só será alcançado por meio de uma verdadeira
reforma de sua estrutura atual. Mesmo que haja diferenças de percepções –
com uma maioria esmagadora favorável à expansão nas duas categorias de
membros – nenhum Estado-parte da ONU hoje manifesta dúvidas sobre a
urgência e a inevitabilidade da reforma (PATRIOTA, 2016, p.85).

Para Patriota (2016), a comunidade internacional enfrenta um dilema, na medida
em que houve fortalecimento do multilateralismo em áreas como o comércio –
pensando na Organização Mundial de Comércio e no G20 Comercial -, porém, para o
setor de paz e segurança internacional, o mesmo não ocorreu. Nesse sentido, como
colocado por Patriota (2016), a escolha pelo multilateralismo para a promoção da paz
pressupõe o debate sobre a reforma, e esta deve ser lembrada como uma importante
pauta brasileira em relação às Nações Unidas. Por fim, Patriota (2016, p) aponta, ainda,
os riscos da manutenção do CSNU na atual configuração, no sentido de que haverá o
esfacelamento da credibilidadedele, minando sua capacidade de lidar com as
gravesameaças à paz.
A despeito das demandas apoiadas pelo Brasil, deve-se lembrar dos interesses
brasileiros já identificados como tradições de política externa: amizade com os vizinhos,
respeito ao Direito Internacional, à solução pacífica de controvérsias, à não-intervenção
em assuntos internos e à autodeterminação dos povos (RAMALHO, 2009 apud CID,
2017). Esses valores serão basilares para o argumento desenvolvido nesta dissertação.

2.3 Breve Histórico da Política Externa Brasileira para o Oriente Médio

20

Op. Cit.
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Para analisar o papel do Oriente Médio e da Palestina na política externa brasileira a
partir de 1947, em especial nas Nações Unidas, faz-se necessário compreender as raízes
das relações internacionais entre o Brasil e os países árabes em perspectiva histórica,
tema deste tópico.
A aproximação entre o Brasil e os países árabes até pelo menos a década de 1950
deu-se tendo por principal precursor a imigração. Como explicita Mauro Cid (2017) e
foi abordado no capítulo anterior, no começo do século XX não havia uma política
específica tampouco vínculo mais forte do Brasil com o Oriente Médio, e o
relacionamento em especial na primeira metade do século foi especialmentemarcado
pela vinda de milhares de sírios e libaneses, cristãos maronitas em sua grande maioria,
que migrarampara o Brasilem busca de melhores oportunidades econômicas ou pela
perseguição política feita pelos otomanos(HAJJAR, 1985apud CID, 2017).
Jeffrey Lesser (2001) mostra que, ao contrário de outros imigrantes, os árabes e
seus descendentes “engajaram-se de forma ativa numa negociação ampla sobre como a
etnicidade ‘árabe’ poderia transformar a identidade cultural, econômica e social do
Brasil” (LESSER, 2001, p.88), o que acabou gerando um êxito econômico em sua
atuação, atendendo aos objetivos da elite. Apesar dos laços culturais históricos entre o
povo árabe e o Brasil, a riqueza econômica tornou-se, de fato, o meio mais importante
para a construção do espaço étnico sírio-libanês, e, em parte, pode-se legar a essa
característica o fato de as relações diplomáticas entre o Brasil e os países árabes terem
priorizado o aspecto econômico via o paradigma do pragmatismo comercial. Dessa
forma, deve-se ponderar a inserção do imigrante árabe a partir, principalmente, do ponto
de vista da matriz econômica e comercial, embora a sua influência se amplie para outras
esferas da sociedade brasileira, como a culinária, a língua e a cultura.
Nesse sentido, a posterior maior aproximação entre o Brasil e o Oriente Médio do
ponto de vista diplomático, em especial a iniciativa diplomática brasileira de
reconhecimento da causa palestina nas Nações Unidas, deve ser analisada priorizando o
desenvolvimento econômico e, também, levando-se em conta a convivência das
comunidades árabes e judaicas em solo brasileiro. Mauro Cid (2017) lembra que, com o
final da 2ª Guerra Mundial e a retomada da independência das nações árabes, novas
oportunidades de relaçõesabriram-se. Osfatores que motivaram o posicionamento brasileiro

pró-Palestina e um discurso pacifista tiveram em vista um objetivo de raiz econômica: o
desenvolvimento brasileiro pela via da integração com os países subdesenvolvidos.
Como registrou Pimentel (2001, p. 301):
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O leitmotiv do conjunto das votações no período 1947-1999 é o apoio ao
processo de negociação da paz regional, meta adequada a um país como o
Brasil, cujas fronteiras foram definidas pacificamente e no qual convivem
harmoniosamente importantes comunidades árabe e israelita, ambas
influentes no interior da sociedade e com lideranças capazes de gerar uma
proveitosa intensificação das relações com o Oriente Médio, dadas condições
mais propícias no front regional.

Norma Breda Santos (2000), em convergência com Celso Lafer (2001), identifica o
desenvolvimento (em seu viés econômico) como o segundo condicionante da inserção
internacional brasileira, como se observa no trecho abaixo:

Pode-se afirmar que, de forma geral, o voto do Brasil na ONU em questões
relativas a Israel (e ao Conflito Árabe-Israelense) refletirá a percepção do
governo brasileiro quanto à adequação de seu posicionamento visando à
concretização daquele objetivo e sua maior ou menor margem de manobra –
objetivo este de interesse nacional maior – a busca de insumos externos para
o desenvolvimento do país” (SANTOS, 1999, p.1)

A produção acadêmica de Norma Breda Santos (2000), em relação ao conflito
aqui analisado, privilegia a análise das relações entre Brasil e Israel, faltando análise
que avance até as iniciativas brasileiras de aproximação da Palestina, em especial após
1974. Como levantado por Santos (2000) há alguns pressupostos que devem ser
levantados ao se analisar o conflito: o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos
afetou profundamente a percepção e a ação da diplomacia brasileira na ONU com
relação a Israel e, por consequinte, à Palestina e; há dificuldade de percepção da
existência de uma política brasileira para o Oriente Médio, de médio e longo prazos
(SANTOS, 2000). Embora reconheçamos avanços na relação, raramente há uma linha
de continuidade nas ações externas brasileiras para a região e tampouco há
investigações acadêmicas sobre os avanços, por isso cabe investigar mais a fundo o
tema, justificando a necessidade de se desenvolverem pesquisas que compreendam a
temática.
De 1947 até 1973, a lógica que presidiu os posicionamentos brasileiros em
questões trazidas ao âmbito da ONU envolvendo Israel foi a de equidistância com
relação às partes em conflito, certo distanciamento político. Tal postura deve ser
explicada levando-se em conta a política externa brasileira naquele momento e a
conjuntura internacional que a determinava em certa medida, em especial a análise que
leve em conta os paradigmas de inserção internacional do Brasil, o americanismo e a
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influência dos Estados Unidos da América num contexto de bipolaridade, característico
da Guerra Fria (1945-1991).
Como explicitado por Gilberto Dupas (2002), o interesse do Brasil no conflito
israelo-palestino remete ao envolvimento de Oswaldo Aranha, chefe da missão
brasileira junto às Nações Unidas no encaminhamento da criação do Estado de Israel
como presidente das sessões da Assembleia Geral no início de 1947, quando a questão
foi tratada. Durante essas sessões aprovou-se a Resolução no. 181, que, além da
proteção aos lugares santos e o estatuto internacional da Palestina, definiu o Plano de
Partilha da Palestina. Foi a este que se seguiu a criação do Estado de Israel, em 14 de
maio de 1947. Como explicitado por Dupas, desde o Plano de Partilha em 1947, quando
Oswaldo Aranha fez prevalecer o alinhamento com os EUA, até o início dos anos 1970:
“O Brasil veio a manter em suas posições perfeita equidistância entre os contendores em
conflito no Oriente Médio e coerência com suas manifestações a respeito das resoluções
da ONU (DUPAS, 2002, p. 8).”
Dupas (2002) exemplifica a equidistância brasileira lembrando o fato de que, em
1963, Israel insistia que o Brasil transferisse sua representação diplomática de Tel Aviv
para Jerusalém, e a embaixada manteve-se em Tel Aviv. Neste capítulo em especial,
estetrabalho analisará, inicialmente, a postura da diplomacia brasileira em relação ao
conflito e a de Oswaldo Aranha como estadista e diplomata com o objetivo de
compreender não somente o protagonismo brasileiro no primeiro momento em tela
(1947-1973) e na votação do Plano de Partilha, como a postura de apoio aos Estados
Unidos da América até pelo menos a década de 1970, em especial na Assembleia Geral
das Nações Unidas (AGNU).
No mesmo sentido, o segundo período abarcado por esse trabalho (1973-1993)
está marcado pelo constrangimento petrolífero, segundo Santos (2000) e por uma
postura de maior aproximação brasileira em relação ao conflito, passando a defender
uma conciliação entre as partes: “Em 1975, compelido pelas circunstâncias, o Brasil dá
as costas a Israel e procura diminuir seu grau de vulnerabilidade no plano energético e
econômico” (SANTOS, 2000, p. 36), marcando uma nova perspectiva de atuação na
inserção internacional ainda pouco investigada academicamente. Como lembrado por
Dupas (2002), a partir da crise do petróleo, o então regime militar optou por maiores
realismo e pragmatismo, cujo marco comumente lembrado e já mencionado é o voto na
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1975, pela caracterização do Sionismo como
forma de racismo.
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2.4 O Conflito Israelo-Palestino e a Política Externa Brasileira I

A importância do conflito árabe-israelense para a política externa brasileira
remete ainda à inserção internacional brasileira no âmbito multilateral, observados o
conflito e suas repercussões nas Nações Unidas. Flávia de Campos Mello (2011) pontua
que foi justamente a atuação brasileira na Liga das Nações, organização internacional
que deu origem às Nações Unidas, que instaurou na diplomacia brasileira: “O que se
tornaria uma característica de longo prazo de sua inserção em foros multilaterais: o
objetivo de apresentar-se como mediadora entre as grandes potências e os demais
membros do sistema internacional” (MELLO, 2011, p.9).
Tal postura brasileira se refletia por meio da defesa do direito de países menores,
ao mesmo tempo em que a diplomacia brasileira reinvindica o reconhecimento dos
países maiores. Para Vigevani (2002 apud DUPAS, 2002, p. 9), o interesse brasileiro no
conflito se deu mais do que peladefesa de princípios, e sim por uma luta “pela própria
concepção de ordenamento institucional desejável para o século XXI”. Cabe investigar,
nesse sentido, a contribuição brasileira ao encaminhamento de soluções para a paz no
caso israelo-palestino.
Alguns autores (LIMA, 2015, apud MELLO, 2011) apontam o fato de a
literatura sobre política externa atribuir a característica da multilateralidade pendular da
diplomacia brasileira a uma combinação heterodoxa entre a defesa de uma ordem
internacional menos desigual e posições pragmáticas de aceitação da hierarquia do
sistema internacional, em outras palavras, agir como mediador entre os fortes e os
fracos, o que significa agir no sentido do universalismo no acesso a espaços decisórios.
Em especial em se tratando da questão palestina nas Nações Unidas, objeto que
interessa em especial a este trabalho, Norma Breda dos Santos (1999) explicita que:

O Brasil tem acompanhado os acontecimentos trazidos à organização
internacional acerca do problema, variando o grau de seu interesse, em geral
relativamente pouco expressivo, de acordo com os grandes movimentos da
política exterior brasileira como um todo (SANTOS, 1999, p.1).

Em convergênciacom Santos (1999), Fávero e Pinheiro (2016) afirmam que nas
décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1970, a
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política externa brasileira manteve-se, em regra, distante dos acontecimentos do Oriente
Médio. Os autores atribuem essa equidistância a alguns fatores:

[...] A bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, o enquadramento
do Brasil no bloco ocidental e a pouca margem de manobra extrarregional
determinavam o distanciamento brasileiro, uma equidistância possível devido
à ausência de interesses imediatos na região. O envolvimento do Brasil com o
Oriente Médio e, mais especificamente, com o conflito entre Israel e os
países árabes, era ocasional (FÁVERO; PINHEIRO, 2016, p.66).

Dentre os marcantes acontecimentos na região, segundo Santos (1999),
destacam-se para a PEB duas ocasiões: primeiramente, as reuniões da ONU de 1947,
em que a atuação de Oswaldo Aranha, chefe da delegação brasileira, mostrou ao mundo
algumas das virtudes da diplomacia brasileira, a partir da qual destacou-se como
símbolo do bom relacionamento entre Brasil e Israel e, em segundo lugar, a questão do
petróleo, a partir da década de 1970 - situação em que, “compelido pelas circunstâncias,
o Brasil dá as costas a Israel e procura diminuir seu grau de vulnerabilidade no plano
energético e econômico” (SANTOS, 1999, p. 36). Fávero e Pinheiro (2016, p. 66)
atribuem a postura da equidistância ao alinhamento com os Estados Unidos e à
proximidade com a Santa Sé do Brasil no final da década de 1940 e início da década de
1950.
O sentido de tal direcionamento naquele contexto foi o de maximizar
oportunidades e ampliar bases de autonomia por meio da aproximação com o bloco de
países em desenvolvimento por ocasião da diplomacia do “Pragmatismo Responsável”
de Ernesto Geisel (CARDOSO; MIYAMOTO, 2012). Tal conjuntura interna e externa é
fundamental para a compreensão da mudança do posicionamento e do voto brasileiro na
AGNU.
Compreender a postura brasileira em relação a esse que é um conflito de
importância inquestionável para a região do Oriente Médio passa pelo entendimento do
que esse evento significou, primeiramente, no contexto regional, para os demais países
árabes; em seguida, para o sistema internacional e grandes potências ocidentais e, por
fim - mensurada a dimensão dele em termos de política internacional-, pode-se entender
o que a inflexão na postura da delegação brasileira na AGNU significou.
Em tentativa de traduzir a região denominada “O mundo árabe e muçulmano”,
Adolpho de Bezerra Menezes na obra O Brasil e o Mundo Ásio-Africano (2012)21define
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a história do mundo árabe no Oriente Médio entre as duas guerras mundiais como sendo
a “luta pela própria preservação”, em face de três forças: a França, a Inglaterra e o
Sionismo:
Seus objetivos eram independência e unificação, liberação da Palestina de
qualquer espécie de sionismo (para o árabe, a Declaração Balfour não tinha
qualquer valor, visto que a Inglaterra ou a Liga das Nações não podiam
prometer território que não lhes pertencia) e determinação de se libertar do
atraso social e econômico, que julgava ser uma herança da ocupação
estrangeira (MENEZES, 2012, p. 205).

Para Menezes (2012), a questão palestina fez com que os árabes se sentissem
novamente enganados em relação às potências ocidentais. O autor explica da seguinte
forma o jogo de forças em torno do Plano de Partilha (1947) e da declaração de
Independência de Israel (1948): enquanto os Estados Unidos passaram de uma política
veladamente favorável ao Sionismo, durante a guerra no teatro europeu, para uma
abertamente pró-Israel ao término das hostilidades; a Inglaterra aproveitou-se do apoio
declarado norte-americano ao Sionsimo e achou a perfeita ocasião para
Largar o espinhoso problema do mandato sobre a Palestina, deixando os
israelitas inteiramente à vontade para consubstanciarem a ocupação com a
superioridade de armamentos de que então desfrutavam (MENEZES, 2012,
p.209).

Ainda para Menezes (2012, p.210), a despeito dos ganhos em campanhas
militares e conquista da independência, em virtude da Segunda Guerra Mundial, os
árabes acham-se perdedores do conflito seu modo de ver, posto que“a decepção da
Palestina obumbra quaisquer outros feitos e aspirações regionais”. Ou seja, em outras
palavras, trata-se de uma “ferida aberta” para não somente os palestinos, em sua maioria
refugiados há várias gerações, vivendo em subcondições desumanas e dependendo da
ajuda internacional, mas, também, para os povos árabes.
Ao analisar a situação dos refugiados palestinos, Menezes (2012, p.214-215)
avalia que eles são um dos maiores entraves à solução de problemas da Palestina, uma
perene lembrança do que os árabes consideram “a traição das potências ocidentais”,
contudo, “de real nada se fez até agora para melhorar a sorte desses desgraçados”. O
impasse para a situação dos refugiados se deve a uma sorte de fatores: ao fato de que os
demais países árabes se negam a ajudar os palestinos financeiramente e, por outro lado,
a ONU, que oferta ajuda humanitária, mas não uma solução política definitiva. Além
disso, não pode haver solução para o problema dos refugiados sem que haja um
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entendimento entre Israel e Estados árabes acerca dos assuntos políticos e da sua própria
situação.
Importante questionamento levantado por Menezes (2012, p. 215-216) e
pertinente para pensar a posturaposição brasileira em relação ao conflito, em especial
nas Nações Unidas, é relativo à efetividade da própria organização:

Não resta dúvida de que a ONU tem feito todo o possível para chegar a
solucionar tão espinhoso caso. No entanto, o que pode essaorganização sem a
estrita e inteira colaboração das grandes potências ocidentais, principalmente
os Estados Unidos? (MENEZES, 2012, p.215-216).

Compreender a atuação brasileira nas Nações Unidas em relação ao Oriente
Médio pressupõe compreender o contexto doméstico brasileiro e o paradigma
dominante na inserção internacional brasileira daquele momento, o paradigma
americanista. O ponto de partida será compreender a liderança do embaixador Oswaldo
Aranha na Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1947 e a própria figura dele,
determinante para a postura brasileira de equidistância em relação ao conflito, pelo
menos até o início da década de 1970.

2.5 Oswaldo Aranha e o Plano de Partilha da Palestina (1947)

Em 1947, o diplomata e embaixador Oswaldo Aranha foi o enviado à missão
brasileira junto às Nações Unidas para chefiar a delegação no Conselho de Segurança.
Aranha exerceu também a Presidência da I Sessão Extraordinária da Assembleia Geral
(AGNU), que aprovou a criação do Comitê Especial das Nações Unidas sobre a
Palestina (UNSCOP), bemcomo a Presidência da II Sessão Ordinária da AGNU, que
levaria a votoa questão do mandato da Palestina (FÁVERO; PINHEIRO, 2016).
Nesse sentido, trata-se de uma figura histórica de importância central em seu
posicionamento favorável ao chamado “Plano de Partilha”, como ficou conhecido o
plano aprovado em 29 de setembro de 1947 pela Resolução no181 (II), com voto
favorável do Brasil.22 O Plano decidiu pela divisão da Palestina em dois Estados, um
judeu e um árabe e o estabelecimento de um regime internacional especial sobre a

22

Como apontado por Fávero e Pinheiro (2016, p. 67), o posicionamento favorável dos países latinoamericanos teve papel decisivo na votação, com 13 dos 33 votos favoráveis à Partilha.
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cidade de Jerusalém. Nos anos seguintes à votação da Resolução nº 181 (II), as decisões
brasileiras continuaram balizadas pela equidistância.
Segundo Rubens Ricupero (2017, p. 8- 9)23, tanto o Barão do Rio Branco quanto
Oswaldo Aranha estiveram envolvidos nos valores que distinguem a identidade
internacional do Brasil: “Fidelidade ao Direito, à liberdade, amor à paz, vocação global,
aspiração a desempenhar papel construtivo de moderação e equilíbrio no
aperfeiçoamento da ordem internacional democrática”.
No prefácio “Oswaldo Aranha: diplomata e estadista”, Sérgio Eduardo Moreira
Lima (2017) explicita que a grande diferença de Aranha frente aos outros políticos é o
fato de que teve considerável destaque no campo da diplomacia. Na avaliação de Lima
(2017), as ações de Aranha na política externa brasileira resultaram num processo de
aliança formal com os EUA, como explicitado abaixo:
A grande estratégia do barão do Rio Branco não teria sido levada às suas
consequências lógicas sem a política concebida, mais tarde, por Oswaldo
Aranha, que resultou, efetivamente, numa aliança formal com os EUA,
inspirada em concepção não unilateral do pan‑americanismo e precursora dos
ideais da futura aliança atlântica.

Lima (2017) exemplifica como êxitos desta política a participação brasileira na
Segunda Guerra Mundial e na construção da ordem internacional como membro
fundador de Bretton Woods e da Organização das Nações Unidas, fatores que devem ser
considerados quando se pensa o posicionamento da delegação brasileira. Para além da
relação com os princípios consagrados na gestão de Rio Branco, a opção feita pelo Brasil
deu-se devido a fatores como “a inteligência e aautoridade de Oswaldo Aranha, à sua
influência sobre Getúlio Vargas e à proximidade com Roosevelt”. Ainda sobre a
participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados, é importante citar o
fato de que o Brasil foi o único país latino-americano a participar das duas guerras
mundiais.

Destacam-se três vertentes para a compreensão da figura de Aranha: a
participação decisiva na votação da Resolução no. 181 [II]; o seu perfil de articulador
político, em especial pensando a relação entre o Brasil e os Estados Unidos; e os valores
da diplomacia brasileira em sua perspectiva. Em relação à participação decisiva de
Aranha na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1947, cujo
resultado foi a Resolução 181 (II), que estabeleceu a partilha da Palestina, até então

23
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mandato britânico, em dois Estados, Israel e Palestina, Lima (2017) comenta o fato de
que, devido a esse feito, Aranha é até hoje homenageado nas ruas e logradouros
públicos de Israel.
Outro importante legado a ser lembrado é o fato de que como político,
embaixador e chanceler de Vargas, Aranha foi um dos principais responsáveis pela
aproximação entre o governante brasileiro e o presidente norte-americano Franklin D.
Roosevelt. Alguns fatores marcantes dessa aproximação foram: a participação brasileira
na Segunda Guerra Mundial através da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e a
concepção de Aranha da diplomacia brasileira como “a escola da paz” (LIMA, 2017, p.
24):
Ao tomar posse no Itamaraty como ministro das Relações Exteriores,
Oswaldo Aranha enalteceu as tradições da chancelaria, ao declarar que a
diplomacia brasileira é a escola da paz, a organização dos métodos de
solução de conflitos, a política da conciliação, a prática da boa vizinhança, a
igualdade dos povos, a proteção dos fracos, a defesa da justiça internacional,
no intuito de promover os valores mais importantes da civilização baseado no
primado do direito.

Um grande pilar da chamada nova ordem mundial e o fortalecimento da
diplomacia como pacifista residia, para Aranha, nas Nações Unidas em seu papel
narelação entre os países. No Discurso na I Conferência Nacional das Organizações Não
Governamentais, em 1948, Aranha abordou a finalidade e estrutura das Nações Unidas.
Definiu a ONU como uma “superorganização de Estados”, “um centro de coesão e
harmonia das nações” (ARANHA, 1948, p. 447). Sobre o propósito desta, o autor
explicita que a ONU foi considerada, pelos povos líderes da guerra, “uma instituição
necessária a organizar e manter a paz pela força das ideias” (ARANHA, 1948, p. 448).
Para Aranha (1948, p. 449): “A Organização das Nações Unidas visa reunir as nações
sob a égide de uma constituição mundial, de uma carta comum a todos os povos, de
uma ordem humana universal para todas as criaturas”.
Aranha abordou neste discurso, ainda, o fato de que o sistema de equilíbrio de
poderes deve ser substituído pelo (sistema) de “igualdade, cooperação, livre exame e da
aceitação livre” somente possíveis através da Carta de São Francisco, que começava,
naquele momento, na perspectiva de Aranha, a “ser aceita como uma constituição
mundial pelas nações” (ARANHA, 1948, p. 453). Porém, o diplomata reconhece que a
adaptação àquilo que ele denomina por “nova ordem” levaria tempo.
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Lima (2017) ressalta as conquistas de Aranha no campo político-diplomático,
em especial o fato de que nenhum outro embaixador do Brasil nos EUA (1934 a 1937)
logrou tamanho prestígio e acesso às mais altas autoridades norte-americanas, além do
fato de ter sido o único brasileiro a ser eleito para ocupar a presidência da Assembleia
Geral das Nações Unidas.
Oswaldo Aranha voltou à cena diplomática após o representante brasileiro na
Organização das Nações Unidas, Pedro Leão Velloso, ter falecido subitamente, e
Aranha se sensibilizou com o ocorrido, aceitando em 21 de janeiro de 1947 chefiar a
delegação brasileira junto à ONU, coincidindo com o período da presidência brasileira
(FARIAS, 2017, p. 375). Suas atividades oficiais se iniciaram em 12 de fevereiro de
1947, quando discutiu o âmbito da competência da Comissão de Desarmamento diante
de armas nucleares. Importante característica observada por Farias (2017) é que, na fase
inicial, Aranha fez grande esforço de educar a sociedade estadunidense sobre o Brasil,
“dando continuidade a uma ação iniciada na década de 1930, quando representou o país
em Washington” (FARIAS, 2017, p. 376), com destaque para a ideia de
“americanização”, proposta no seu discurso em 1º de abril de 1947, como aponta Farias
(2017, p. 376):
Esse pronunciamento, aliás, é importante por apresentar como o político
gaúcho concebiaa reestruturação do sistema internacional do pós-guerra. Para
ele, os brasileiros concebiam somente “uma solução para o mundo”: sua
“Americanização”.

Essa percepção torna-se central para a compreensão da postura que Aranha terá
frente às votações das Resoluções 181 [I] e [II] e à adoção do chamado “americanismo”
na política externa brasileira. O maior desafio de Aranha foi, sem dúvida, no primeiro
semestre de 1947, a Sessão Especial da Assembleia Geral, convocada para discutir o
tema da Palestina. Naquele momento, era urgente debater o tema, colocado na agenda
pelo governo britânico, que desde o período da Liga das Nações (1919) administrava o
mandato do território. A insistência deu-se pela questão da reestruturação da política
colonial no pós-guerra dos britânicos e, principalmente, das difíceis condições
administrativas da Palestina e os ataques de nacionalistas judeus.
Como Aranha pessoalmente encarava a liderança da sessão é outro fator
relevante. No plenário das Nações Unidas, Oswaldo Aranha foi escolhido por
esmagadora maioria (45 dos 50 votos) para presidir os trabalhos e,em seu discurso de
agradecimento,afirmou que compatibilizaria suas decisões pessoais às tradições
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brasileiras de “imparcialidade histórica e cultura jurídica”, daí a sua concepção de
justiça e do papel brasileiro frente à votação histórica.
No segundo semestre, Aranha chefiou o Brasil na II Sessão da Assembleia Geral
das Nações Unidas, com uma delegação que contava com vinte e dois representantes,
assessores e secretários. Em seu discurso de abertura dos trabalhos, segundo Farias
(2017), Aranha salientou o idealismo pacifista da organização. Ainda segundo Farias
(2017, p. 379), a análise da gestão de Aranha na presidência da Sessão Extraordinária e
da II Sessão da Assembleia Geral da ONU “oferece oportunidade para examinar seu
estilo de liderança”, na medida em que características como firmeza, flexibilidade e
sinceridade destacaram Aranha no ambiente onusiano.
Porém, o reconhecimento internacional a Aranha deu-se por ocasião da questão
palestina, com uma condução de debates difícil entre as partes, na medida em que as
delegações árabes eram desejosas de criar um único Estado palestino, com duras críticas
ao Plano de Partilha. Cabe breve descrição dos acontecimentos concernentes a este
importante evento internacional. A iniciativa entrou na agenda da Assembleia Geral na
124ª sessão de debates, em 26 de novembro, cujo primeiro passo foi apresentar o Cômitead
hoc sobre a questão palestina. No final da tarde, introduziu-se uma moção para continuar a
discussão pela noite e as discussões retomaram apenas no dia 28 de novembro devido ao
feriado de Ação de Graças. A França introduziu uma moção para adiamento da discussão,
aprovada por 25 a 15 votos.

Finalmente, no sábado dia 29 de novembro, os trabalhos retornaram, e Aranha
abriu a sessão pela tarde. Segundo Farias (2017), “nos debates, ele teve de lidar com
difíceis pontos procedimentais apresentados pelo representante do Líbano”. Transitando
entre essas armadilhas, colocou o projeto de partilha em votação, “sendo a iniciativa
sufragada por 33 votos a favor, 13 contrários e 10 abstenções”. Uma frase dita após a
declaração do resultado por Amir Arlan, da Síria, reverberaria muito tempo depois: “My
country willneverrecognizesuch a decision”, num debate e tom que foi comumente
adotado pelas delegações árabes. No encerramento, ele afirmou que não tinha tido
influência nas negociações, e Farias (2017) aponta ainda a sua “admoestação” pública
aos países árabes, só reconhecida muitos anos depois, por exemplo, pelo líder palestino
Mahmoud Abbas.
Ponto importante frisado por Farias, neste sentido, é a crença de Aranha nas
Nações Unidas e o “seu otimismo não só na capacidade de a ONU conseguir prevenir
conflitos mundiais como no poder que o progresso científico teria na harmonização das
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desigualdades materiais entre os povos” (FARIAS, 2017, p.381). Esse aspecto fica
evidenciado pelo seguinte trecho do seu discurso de Abertura da II Assembleia Geral da
ONU (1947, p.410):
Após uma era de destruição e morte somos a expressão das aspirações mais
elevadas e mais amplas de solidariedade e paz humanas. Estou certo de que
companheiros delegados, neste caso, como em outros precedentes,
corresponderemos à confiança de nossas nações e às esperanças de todos.

Último aspecto a ser lembrado em relação a Aranha é a sua admiração pelos
Estados Unidos. Na década de 1930, segundo Farias (2017), Aranha era “arguto
admirador dos EUA”, e reconhecia as dificuldades na relação bilateral com o Brasil. No
segundo governo Vargas, o debate estabelecido no campo da política externa versou
sobre as dificuldades da construção da relação bilateral e nesse aspecto Aranha “era
taxativo: não convinha outra política que não fosse o apoio aos Estados Unidos, em
troca do reconhecimento da proeminência brasileira na América do Sul” (FARIAS,
2017, p.384). Para Farias, isso talvez se justifique pelo modo como Aranha passou a
encarar a marginalização do Brasil e da América Latina no pós-Segunda Guerra
Mundial, dando ênfase em seus discursos a temas mais econômicos e ligados à
desigualdade.
A visão de Aranha sobre o melhor modelo para a inserção internacional do
Brasil reside em sua “confiança no Brasil e na relevância crescente do país no cenário
internacional” (FARIAS, 2017, p. 388), acreditando que um “país industrial” deveria
exportar para todos os mercados do mundo, adiantando aspectos da Política Externa
Independente (1961-64) e do Pragmatismo Responsável (1974-1979).
Portanto, como avalia Norma Breda Santos (2000), quando da votação da
partilha da Palestina, a política externa brasileira obedecia a um acentuado alinhamento
com os Estados Unidos, acompanhando, portanto, de modo geral, os votos norteamericanos na ONU, tendência que se estenderá até meados da década de 1970. Na
perspectiva de Santos (2000, p. 4), ainda que a postura brasileira tivesse sido coerente
com a política externa adotada naquele momento, a escolha de Aranha como um
“americanófilo” tem significado particular, na medida em que, eleito presidente das
duas sessões da Assembleia Geral que ocorreriam naquele ano: a primeira sessão
extraordinária e a segunda sessão ordinária, tratou-se de momento decisivo na história
das relações internacionais, do Oriente Médio e das Nações Unidas, por isso qualquer
posicionamento previamente sinalizado teria peso significativo.
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Durante a segunda sessão ordinária da Assembleia Geral (setembro-novembro
de 1947), quando, na histórica reunião do dia 29 de novembro, foi aprovada a
Resolução 181 (II), o Brasil votou favoravelmente. Ela estabelecia a proteção dos
lugares santos, o estatuto internacional de Jerusalém (sob tutela da ONU), e o Plano de
Partilha da Palestina. Apesar do voto favorável, é importante destacar o fato de que o
Brasil havia anteriormente votado “a favor de uma proposta de solicitar à Corte
Internacional de Justiça um parecer consultivo sobre a questão antes de se proceder à
votação sobre a
Partilha” (SANTOS, 2000, p. 5), proposta apresentada em subcomitê e apoiada pelas
delegações árabes e por várias delegações latino-americanas (além do Brasil, Argentina,
Colômbia, Cuba, El Salvador e Haiti), mas que foi vencida por uma diferença de votos
relativamente pequena.
A justificativa ao voto favorável brasileira demonstra, segundo Santos (2000), o
fato de que a Resolução 181 [II] estava comprometida, na medida em que as delegações
árabes discordaram veementemente:
Quaisquer que sejam as críticas à partilha – e as mais procedentes se referem
à ineficácia da implementação prevista para a manutenção tanto [da] divisão
política, quanto da unidade econômica – não há [como] negar que ela era,
dentro das circunstâncias, a única solução plausível (SANTOS, 2000, p.5).

Importante comentário de Norma Breda Santos (2000) diz respeito, ainda, à
postura de Aranha, atribuindo os esforços pela Resolução, antes, à ação individual dele
do que a esforços gerais de delegados brasileiros. Além disso, a postura próamericanista de Aranha na década de 1940 se acentuou em algumas ocasiões em
particular, por exemplo, na ocasião em que aceitou o convite do governo brasileiro para
representá-lo na missão do Brasil junto à ONU, em 1947, e suas preocupações estavam
voltadas para a situação internacional do Brasil e, em especial, o enfraquecimento de
suas relações com os Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra.
Outra perspectiva inovadora que pode explicar a postura de Aranha quando da
votação do Plano de Partilha (1947) foi descoberta pela historiadora Maria Luíza Tucci
Carneiro. Ao analisar a posição do governo brasileiro durante o período Vargas,
Carneiro (1988) trouxe a público as posições antissemitas de diversos altos funcionários
do Itamaraty. Ela afirmou que, quando Aranha foi ministro das Relações Exteriores
(1938-1944), teria implementado "uma política imigratória eminentemente restritiva aos
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judeus”.24 Nos próximos anos, a postura brasileira continuou balizada pela
equidistância. O Brasil votou a favor da Resolução 194 (III) da AGNU, que estabeleceu
o direito de retorno como princípio basilar para a solução da questão dos refugiados
palestinos. Na mesma linha, o Brasil votou a favor das Resoluções 212 (III) e 302 (IV),
que trataram da questão dos refugiados palestinos, a última instituiu a Agência das
Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).
Importante característica da política externa brasileira para o conflito é a
continuidade, na medida em que, mesmo a partir da década de 1970, quando há uma
mudança da postura diplomática brasileira para o pragmatismo em relação ao conflito,
isso não significou uma ruptura total em relação à postura anterior da equidistância, em
especial pensando as iniciativas de aproximação ao Estado de Israel. Para Casarões e
Vigevani (2014), desde a eclosão da Guerra dos Seis Dias, em 1967, o Brasil vinha
reiterando o direito de Israel possuir fronteiras estáveis; ao mesmo tempo em que
reiterava o apoio às demandas palestinas por um Estado soberano, este revelando-se um
elemento de continuidade na atuação diplomática brasileira.
Em fevereiro de 1949, o Brasil reconheceu o Estado de Israel, porém, em maio
do mesmo ano, o país se absteve na votação da Resolução 273 (IV) da Assembleia
Geral, que admitiu Israel como membro das Nações Unidas. Nas palavras de Fávero e
Pinheiro (2016, p. 67):

A decisão foi tomada, provavelmente, devido à inobservância da Resolução
181 (II), que determinara o estabelecimento do regime especial sobre a
Cidade Santa. Ecoando as preocupações da Santa Sé sobre o status de
Jerusalém, o Brasil pode ter avaliado que o não cumprimento dessa cláusula
obstava a admissão de Israel na Organização, nos parâmetros do artigo 4º de
sua Carta.

Para Norma Breda Santos (2000, p. 8), existiam naquele momento fatores
contundentes ao voto favorável brasileiro à admissão de Israel nas Nações Unidas, em
especial
a) o Brasil votara em favor do Plano de Partilha; b) Israel já fora
reconhecido por vários países, entre os quais os Estados Unidos; c) o
Conselho de Segurança havia recomendado a admissão israelense na
ONU, e d) o Brasil, em geral, apoiara a universalização do
membershipda ONU.

24

TUCCI CARNEIRO, Maria Luíza. O anti-semitismo na Era Vargas (1930-1945). São Paulo:
Brasiliense, 1988, p. 259 apud SANTOS, 2000, p. 7.
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Porém, Santos (2000) lembra que o Brasil havia apoiado uma resolução, poucos
dias antes, que convidava Israel a prestar esclarecimentos sobre a administração de
Jerusalém e a situação dos refugiados árabes, mas, o que mais pesou foi o estatuto de
Jerusalém. Ainda segundo Santos (2000), a documentação trocada pelo Itamaraty e seus
postos diplomáticos no exterior mostra que o estatuto de Jerusalém foi objeto de real
atenção brasileira por um longo período.
Outro marco da postura de aproximação entre o Brasil e Israel ocorreu em 1951,
quando o Brasil elevou sua representação em Tel Aviv à categoria de embaixada. Tal
postura demonstra não somente o respeito aos princípios do Direito Internacional, como
a postura brasileira de pragmatismo em relação a Israel. No ano de 1967, quando da
Guerra dos Seis Dias, já abordada no primeiro capítulo, o Brasil, na condição de
membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas desempenhou
papel ativo. Ainda segundo Fávero e Pinheiro (2016), a despeito da postura
predominantemente equidistante, o pragmatismo já dava sinais dentre as décadas de
1950-1970, em especial pensando a atuação brasileira na Assembleia Geral das Nações
Unidas.
A terceira sessão ordinária da Assembleia Geral aprovou uma resolução que
estabeleceu uma Comissão de Conciliação para a Palestina, composta por França,
Turquia e Estados Unidos, que previa a proteção internacional dos lugares santos em
Jerusalém, resolução que novamente chamava a atenção para a necessidade de proteção
aos direitos dos refugiados árabes. A proposta da resolução partiu da Inglaterra, porém
foi modificada por sugestões de alguns países, dentre eles o Brasil (Resolução194, III)”
. Outro “sinal” do pragmatismo foi o voto favorável do Brasil à criação da Agência de
Auxílio e Obras das Nações Unidas para os Refugiados do Oriente Médio (UNRWA,
Resolução 212, III).
Por fim, cabe pontuar a tradição do Americanismo na política externa brasileira
em perspectiva histórica, de modo a compreender tanto a convergência dessa com a
postura de equidistância em relação ao conflito israelo-palestino quanto, num segundo
momento, a alteração para a postura do pragmatismo, na década de 1970.

2.6 O Paradigma Americanista na Política Externa Brasileira
A relação entre o Brasil e os Estados Unidos da América deve ser entendida
como uma vertente norteadora da política externa brasileira no século XX não somente
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pela relevância econômica, como pelo aspecto estratégico (LIMA, 2006). O
desenvolvimento econômico, contudo, é sem dúvida pedra angular para a compreensão
da relação entre o Brasil e os EUA. Desde pelo menos a década de 1930, ocorreu a
instrumentalização das relações internacionais de forma a colocá-las a serviço do
desenvolvimento econômico (SILVA, 1992). Aspecto importante lembrado por Letícia
Pinheiro (2004)25 é o fato de que a formulação de ideias e a dinâmica de interação entre
atores e instituições fazerem parte da política, processo que, contudo, é diferente no
cenário brasileiro, já que a política externa brasileira esteve fortemente insulada. Isso
significa dizer que a política externa permaneceu isolada do debate político. Para
Pinheiro (2004), isso ajuda a explicar, por exemplo, o porquê de os partidos políticos
não terem nunca se destacado como atores na formulação da política externa.
Pinheiro (2004) também destaca três vertentes importantes que orientam a
política externa: a) o fato de que a implantação de um modelo de desenvolvimento não
implica a adoção de uma única política externa; b) uma mudança no regime político
igualmente não implica uma mudança no conteúdo da política externa; c) a política
externa pode sofrer uma série de modificações sem que haja alteração no regime
político. Essas premissas são fundamentais para a compreensão da mudança no
paradigma de atuação da política externa brasileira para o tema do conflitosraelopalestino. Para a autora, apesar de a proclamação da República não ter trazido grandes
alterações na politica externa brasileira, na medida em que pontos centrais da linha
diplomática defendida pelos monarquistas,como o equilíbrio de poder na Bacia do Prata
e a consolidação das fronteiras do país foram igualmente apoiados pelos republicanos
(PINHEIRO, 2004, p.11), é importante destacar que, antes mesmo da instalação do
novo regime, alternativas para a dependência econômica em relação à Inglaterra já
haviam sido discutidas. Porém,a influência do modelo econômico de desenvolvimento,
a diferença na percepção das elites brasileiras e o contexto internacional foram fatores
muito relevantes que conduziram à discussão sobre a PEB. Como explicar o interesse
das elites brasileiras na aproximação com os Estados Unidos no plano externo?
Alguns fatores conjunturais podem explicar essa tendência. Inicialmente, o
contexto interno brasileiro no início da República era o de um país interessado na
transferência do polo econômico do açúcar do Nordeste para o Centro-Sul em favor do
café, principal produto exportado pelo Brasil à época e que era um sucesso no mercado
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norte-americano. Apesar do capital inglês ter presença no setor financeiro, a estratégia
da promoção do complexo cafeeiro, contando com o mercado norte-americano, era de
interesse nacional. Outro aspecto relevante para pensar o interesse da jovem república
na aproximação com os Estados Unidas da América é a influência que este último
modelo exerceu sobre o processo que conduziu ao golpe de 1889, além da visão
predominante dentre formuladores da política externa de que os EUA constituíam “um
novo polo de poder mundial tendo em vista a expansão de seu sistema capitalista”
(PINHEIRO, 2004, p. 14).A presença da Marinha dos EUA no episódio da Revolta da
Armada (1893) é outro momento de destaque na relação entre as duas maiores
repúblicas americanas.
Além disso, a ligação do Brasil com os EUA revelou-se estratégica, na medida
em que os acordos bilaterais desencorajavam os países vizinhos a realizarem qualquer
negociação de limites em oposição ao Brasil. Por outro lado, do lado norte-americano, a
aproximação ao Brasil reforçava a Doutrina Monroe, lançada em 1823 pelo presidente
norte-americano James Monroe, postura que a elite brasileira apoiava e que gerava
desconfiança em relação aos outros vizinhos sul-americanos.
Outro aspecto relevante lembrado por Amado Cervo e Clodoaldo Bueno é o fato
de que o fim da monarquia no Brasil possibilitou a aproximação dos vizinhos
republicanos e o fim do isolamento político do país, espécie de “americanização” ou
“republicanização” do país (PINHEIRO, 2004). O advento da República no Brasil
consolidou o americanismo na prática externa, ao mesmo tempo em que houve o
fortalecimento da história institucional do Itamaraty, aumentando o prestígio e
garantindo sua autonomia. Em especial após a morte de José Maria Paranhos Júnior, o
Barão do Rio Branco, quem iniciou a aproximação em relação aos EUA, houve o
fortalecimento da instituição com uma série de mudanças. Segundo Pinheiro (2004), a
formulação de projetos junto aos EUA buscava dar ao país mais destaque.
A consolidação do Americanismo se deu ao longo da história da política externa
brasileira em algumas ocasiões, como na aproximação durante a chancelaria do Barão
do Rio Branco; o pragmatismo da Era Vargas, o alinhamento automático do governo
Dutra, Café Filho, JK e Castelo Branco, o primeiro presidente da Ditadura Militar
(LIMA, 2006), o que implica dizer que,

Apesar de algumas nuances, oscilando entre uma aproximação pragmática e
outra ideológica, a presença norte-americana na formulação da política
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externa brasileira desde o início do século XX foi de extrema relevância para
o prosseguimento da busca do interesse naciona (LIMA, 2006, p.15).

Lima (2006) explica, ainda, que a aproximação pragmática seria aquela cujo
objetivo era o de defender o aproveitamento de oportunidades de aliança, com
efetivação instrumental, ao passo que a ideológica seria construída a partir do
privilegiamento de fatores e atores envolvidos. Lima(2006) sugere o retorno à gestão do
Barão do Rio Branco (1902-1912), na qual cunhou-se uma nomenclatura especial para a
relação Brasil-Estados Unidos. Isso ocorreu devido à visão de política externa que o
Barão tinha para o Império brasileiro, “reconhecendo os Estados Unidos como o centro
de um subsistema internacional de poder” (LIMA, 2006, p.16), entendendo a América
Latina e, particularmente, o Brasil sob sua esfera de influência, numa “aliança não
escrita” (BURNS, 1966, p. 38)26 que permitia ao Brasil “jogar com efetividade com
seus vizinhos” (LIMA, 2006, p.16), com um sentido não de passividade, mas de
pragmatismo. Em outras palavras, tratava-se da ideia de que um alto nível de diálogo
era fundamental para garantir a paz na região. Um dos marcos do americanismo da era
do Barão foi o reconhecimento, por parte do chanceler, dos termos da Doutrina Monroe
entendidos como base para a defesa na América do Sul. A doutrina, inicialmente
concebida como não-ingerência, passou a servir de justificativa para sancionar ações de
intervenção em países latino-americanos, e os EUA “outorgavam a si próprios a tarefa
de zelar pela ordem e pela paz na América por meio de uma ação de polícia
internacional” (PERKINS, 1964, p.204-205 apud LIMA, 2006, p.22). Diante deste
contexto, um marco desta fase foi a elevação da representação do Brasil em Washington
à categoria de embaixada.
O Barão concebia a parceria com os Estados Unidos como uma “aliança tácita”,
com fim em si mesma e como estratégia para que o país lograsse êxito em suas
ambições no exterior, política que também ficou conhecida como “americanismo
pragmático” (JAGUARIBE, 1958). Da morte do Barão, em 1912, até pelo menos 1930,
não houve continuidade na política externa do Barão; apesar de a amizade com os
Estados Unidos ter se mantido em termos políticos e econômicos, muito devido ao
contexto da Primeira Guerra Mundial. Pode-se afirmar, ainda, que o americanismo se
manifestava, também, em termos econômicos, de modo que a presença dos Estados
Unidos no comércio brasileiro revelou-se fundamental, com expressivo incremento no
26
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comércio brasileiro, em especial em relação às importações, dado que os EUA eram os
principais compradores do principal produto brasileiro de exportação à época: o café.
De 1930 a 1945, o Brasil passou por um novo contexto em sua política externa,
privilegiando o nacionalismo e o pragmatismo, características que se personalizaram na
figura de Getúlio Vargas, com o apoio de Oswaldo Aranha. A estratégia de atuação
naquele momento

era a de “sacar do

sistema internacional

insumos de

desenvolvimento” (LIMA, 2006, p. 17). Naquele momento, Vargas implementou a
política de barganha no jogo internacional, a que Gerson Moura (1980) qualificou como
“equidistância pragmática” em relação à Guerra, na definição de Lima (2006, p.17),
uma barganha nacionalista que tinha “o desenvolvimento como vertente norteadora do
interesse nacional”.
Em sua tese de doutorado, publicada postumamente pela Fundação Alexandre de
Gusmão (Funag) em 2012, Gerson Moura analisou o fato de que, após a Primeira
Guerra Mundial (1914-1918), a influência dos Estados Unidos na América Latina
passou a concorrer com a Alemanha, em especial no campo militar, o que influenciou
no desenvolvimento das políticas norte-americanas, como a Política da Boa Vizinhança.
Para o lado norte-americano, o objetivo era o de minar a atuação alemã por meio das
“promessas de cooperação militar e econômica” com o Brasil (WINTER, 201327).
Do lado brasileiro, a partir da década de 1930, a opção pelo equilíbrio
pragmático deu-se tendo por objetivo obter benefícios comerciais e o apoio financeiro e
técnico para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda- essencial para a
industrialização no Brasil. O impacto econômico da guerra foi muito grande, já que o
Brasil dependia do setor de exportação. Além disso, houve a crença de que haveria a
ampliação do poder de barganha brasileiro frente aos Estados Unidos no caso da
aliança28. Outros objetivos estratégicos podem ser citados: o reequipamento das Forças
Armadas brasileiras por meio do Lend-Lease em troca do apoio político do Brasil e do
fornecimento das bases aéreas navais no Nordeste brasileiro, segundo Bethell (2012),
fundamental para a vitória aliada no Norte da África.
Nesse sentido, deve-se entender como estratégica a aproximação dos EUA em
relação aos países latino-americanos, o Brasil incluído, em especial tendo-se a Segunda
27
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Guerra Mundial (1939-1945) como pano de fundo. Porém deve-se lembrar que os
planos dos Estados Unidos não incluíam a participação direta das forças latinoamericanas no conflito, de modo que a chamada “segurança hemisférica” defendida nas
conferências interamericanas deve ser compreendida como contrapartida teórica dos
esforços multilaterais do Departamento de Estado norte-americano, cuja estratégia
desde o fim do século XIX consistia em reunir as nações americanas em conferências.
Esta se intensificou a partir da década de 1930 (MOURA, 2012).
Na Conferência de Buenos Aires, realizada em dezembro de 1936, “os Estados
Unidos conseguiram obter um acordo sobre uma proposta que criava um mecanismo de
consulta entre os países americanos” (MOURA, 2012,p. 46), a primeira a forjar a lógica
de que um ataque a uma nação americana significaria um ataque a todas. Na
Conferência de Lima, realizada em novembro de 1938, os EUA decidiram ampliar o
modelo de consulta, sugerindo espécie de pacto continental de segurança.29 A Primeira
Reunião de Ministros do Exterior das Repúblicas Americanas, realizada no Panamá em
setembro de 1939, foi marcada pelo estabelecimento do princípio de neutralidadedas
águas territoriais. Já a Conferência de Havana, em julho de 1942, foi marcada pelos
debates em torno da defesa, na medida em que
Ficou decidido que qualquer tentativa de um estado não americano de violar
a integridade, inviolabilidade territorial, soberania ou independência política
de um estado americano seria considerada um ato de agressão contra todos os
estados americanos (MOURA, 2012, p.46)

Nesse sentido, pode-se concluir que o princípio de neutralidade sugerido pelos
Estados Unidos para o continente americano tinha uma natureza “claramente anti-Eixo”,
ou seja, uma política norte-americana cujo objetivo era o de tornar os EUA a “Grande
Potência” (MOURA, 2012, p. 47). Deve-se pontuar, ainda, o fato de que as vitórias do
Eixo. de 1939 a 1941, geraram um poderoso império alemão na Europa e um poderoso
império japonês na Ásia, forçando os países neutros a pensarem bem sobre seus
posicionamentos.
O contexto da Segunda Guerra Mundial ajuda a compreender a ênfase
econômico-militar na aproximação entre os EUA e o Brasil. Houve, pelo menos desde
1930, com a “Revolução de 1930”, mudanças significativas na economia e sociedade
brasileiras, porém sem alteração na estrutura de dominação (MOURA, 2012, p.50). A
29
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política econômica de Getúlio Vargas defendeu o setor exportador e inaugurou
melhores condições cambiais para o desenvolvimento da industrialização. Contudo, as
decisões políticas durante a Era Vargas envolviam uma gama de setores de classes
distintas, o que gerou conflitos na arena da tomada de decisões (MOURA, 2012).
Apesar disto, no plano externo, houve a convergência da política econômica com a
externa, com alinhamentos preferenciais no campo dos negócios internacionais. Além
disso, no plano dos assuntos militares, como na compra e reposição de armamentos e
munições e no desenvolvimento da área dos estudos estratégicos, o Brasil era ligado a
fornecedores e know-how estrangeiro, portanto, dependente de decisões políticas.
A guerra causou efeitos significativos sobre a economia brasileira, cuja base era
a exportação. Para o Brasil, cuja economia estava sendo reorientada desde a década de
1930 da produção de bens primários para um processo de industrialização/urbanização,
o comércio exterior era de importância econômica e política absoluta (MOURA, 2012).
Analisando a lógica dos diferentes tipos de comércio exterior, as polêmicas que
dividiam as opiniões durante o primeiro governo Vargas giravam em torno do livre
comércio ou do comércio de compensação. Nesse sentido, o governo Vargas optou por
uma “política de adesão aolivre comércio de acordo com a vontade do governo
estadunidense” (MOURA, 2012, p.53), porém sem abrir mão dos benefícios derivados
das trocas propostas pela Alemanha. Para o governo estadunidense, interessava
incrementar o comércio Brasil-EUA e eliminar a concorrência econômica alemã no
Brasil, meta associada a um objetivo mais amplo, qual seja, garantir apoio político
brasileiro – uma aliança completa, se possível – aos Estados Unidos.
Nos anos iniciais do conflito adotou-se a neutralidade, motivada pela
industrialização e o reaparelhamento das Forças Armadas, situação em que os Estados
Unidos, como já visto, aproveitaram para reafirmar sua hegemonia por meio do uso de
instrumentos culturais, militares e econômicos. Para Winter (2013), nesse momento o
alinhamento aos Estados Unidos se fortaleceu, e um exemplo notório foi a assinatura do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar) entre o Brasil e os Estados
Unidos em 21 de setembro de 1947, instrumento que visava unir os países americanos
contra eventuais ataquese previa o fornecimento de armamentos.
Moura (2012) afirma que a América Latina desempenhou importante papel na
recuperação da economia estadunidense como fonte de alimentos e insumos para a
indústria. Ainda segundo Moura (2012), a melhor maneira de descrever a política
externa do Brasil na década de 1930 é como uma oscilação entre uma grande potência e
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a outra em termos comerciais, políticos e militares - a chamada “política de equilíbrio
pragmático” (MOURA, 1980) entre a Alemanha e os Estados Unidos.
Um marco lembrado por Moura (1980) foi a visita do ministro das Relações
ExterioresOswaldo Aranha aos Estados Unidos em fevereiro e março de 1939, com o
objetivo de regulamentar os laços comerciais e financeiros entre os dois países.
Contudo, tratou-se de objetivo mais ambicioso, já que Roosevelt revelou a Aranha que
os Estados Unidos estavam se preparando para um eventual conflito, e seus
planosnavais abarcavam a defesa da América do Sul30.
A troca de visitas – Aranha aos EUA e o chefe do Estado-Maior do exército
norte-americano, general Marshall, ao Brasil – assentou as bases para a colaboração
militar entre os dois países. As propostas de Góes Monteiro compreendiam a construção
de bases aéreas e navais e a instalação de defesas costeiras e de armas antiaéreas no
Nordeste do Brasil. O pessoal envolvido neste projeto seria brasileiro, com assistência
financeira, porém o projeto esbarrou em restrições legais que impediam que o Exército
norte-americano provesse os tipos de material que o Brasil queria para os seus arsenais.
Outro marco significativo foi o apoio norte-americano à construção da
siderúrgica de Volta Redonda, em 1941. Destaque-se que, em 1938, o III Reich estavase consolidando como o maior parceiro comercial do Brasil, adotando um vantajoso
sistema de câmbio compensado (ALMEIDA, 2008).O processo de apoio norteamericano deu-se a partir de discursos do presidente Vargas sugerindo uma possível
aproximação entre o Brasil e a Alemanha, enfatizando o fato de que “o americanismo
deveria se comprometer com a economia brasileira e o fortalecimento de suas forças
armadas” (MOURA, 2012, p.66). No final de setembro chegou-se a um acordo e,
segundo este, o governo brasileiro construiria a siderúrgica, a compra do maquinário
seria realizada através de empréstimos do Eximbank e a assistência técnica fornecida
por empresas privadas estadunidenses- tendo sido assinado um acordo em maio de
1941. Para o lado norte-americano, era o preço a ser pago para assegurar a boa vontade
brasileira para garantir o bom andamento estratégico dos EUA.
Importante observação de Moura (2012) é a de que, na área diplomática, as
iniciativas estadunidenses foram bem-vistas, já que “o ministro Oswaldo Aranha era um
conhecido defensor do Pan-Americanismo e militante anti-Eixo” e um profundo
colaborador dos Estados Unidos no Brasil. Este aspecto, em particular, tem centralidade
30
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se pensarmos a liderança de Aranha na AGNU e a postura de equidistância brasileira em
relação ao Conflito israelo-palestino, pelo menos até a década de 1970. A influência de
Aranha no governo foi ascendente, assim como o fortalecimento do Pan-Americanismo.
Outro marco da aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, em particular
no campo da defesa, foi a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos com o
objetivo de “melhorar as medidas de defesa comuns” (MOURA, 2012, p.68-69), mas
essa iniciativa sentiu significativa resistência por parte de representantes do Exército
brasileiro. Estes “não admitiam a possibilidade de permitir tropas estadunidenses no
território brasileiro” (MOURA, 2012, p.73).
Ao analisar ideologicamente o Pan-Americanismo, Moura (2012) avalia que este
apresenta vantagens em relação ao Nazismo. Ao invés de glorificar uma única nação ou
raça, glorificava a solidariedade entre os povos; ao invés de promover um partido
político, estimulava a soberania nacional. Essas características permitiram que a
dominação política aparecesse disfarçada de respeito pela soberania nacional de cada
república latino-americana.
A neutralidade brasileira na Segunda Guerra Mundial acabou no ano de 1942,
quando houve um conjunto de fatores que forçaram a modificação paradigmática
brasileira, como explica Gerson Moura (2012, p.81):
Os acontecimentos mais significativos a afetar o processo decisório na
política externa brasileira em 1942 foram os seguintes: a Conferência do Rio
(janeiro), durante a qual o Brasil rompeu relações com as potências do Eixo;
a missão do ministro da Fazenda Souza Costa a Washington
(fevereiro/março), quando foram assinados com o governo estadunidense
acordos militares e econômicos; o acordo secreto político-militar com os
Estados Unidos (maio), que criou duas comissões militares mistas para
planejar a defesa do território brasileiro; e a declaração de guerra contra
Alemanha e Itália (agosto) após o afundamento de cinco navios mercantes
brasileiro.

O ano de 1942 assistiu de forma mais reiterada a influência de acontecimentos
externos do que de costume, de modo que se discutia naquele ano ser neutro ou ser próAliados. A maior parte dos relatos da Conferência do Rio foi quase totalmente
dominada pela questão do rompimento de relações entre as repúblicas americanas e as
potências do Eixo, e pelo duelo EUA-Argentina quanto à resolução a ser adotada pelos
representantes do hemisfério. Ao fim das negociações, a nova resolução recomendava –
não decidia – que as repúblicas americanas rompessem relações diplomáticas com
Japão, Alemanha e Itália. Apesar desta resolução, Moura (2012) explicita que o exame
de outras resoluções aprovadas comprova que a reunião foi uma vitória para os Estados
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Unidos, e salta aos olhos a busca estadunidense pelo controle de todo o continente.
Paralelamente à Conferência, ocorreram negociações bilaterais sobre questões políticas,
econômicas e militares.
Ao longo da reunião, Vargas reclamou do fato de que nos últimos dezoito meses
as promessas estadunidenses de fornecer material bélico não haviam sido cumpridas,
declarando (MOURA, 2012, p.91):
Obviamente o Brasil não podia ser tratado como uma pequena potência
centro-americana que se satisfaria com a presença de tropas americanas em
seu território. O Brasil tem o direito de ser considerado pelos Estados Unidos
um amigo e aliado, e está habilitado a ser suprido sob o Lend-LeaseAct[Lei
de Empréstimo e Arrendamento] com aviões, tanques, e artilharia costeira
suficientes para capacitar o exército brasileiro a defender ao menos em parte
aquelas regiões do Nordeste brasileiro cuja defesa é tão vitalmente necessária
para os Estados Unidos quanto para o próprio Brasil.

A resposta pessoal de Roosevelt foi prometer que o material seria enviado o
quanto antes, apesar de o presidente norte-americano ter ciência da resistência que
enfrentaria. Outro aspecto importante da reunião é o fato de que o governo brasileiro
não queria se indispor com a Argentina. A ideia de Vargas era que, se o governo
estadunidense estivesse disposto a enviar as armas para as Forças Armadas, a parceria
bilateral poderia ocorrer, e inclusive uma declaração de guerra. Ao final da II Reunião
dos Ministros das Relações Exteriores, Vargas anunciou o rompimento das relações
com o Eixo e, a partir daí, uma relação mais próxima viria a se desenvolver entre os
EUA e o Brasil, apesar de desconfianças mútuas existirem entre as partes.
Outro fator importante a ser considerado foi a Missão Cooke ou “Missão
Técnica Mista Brasil-Estados Unidos”, cujo objetivo era o de “melhorar as condições
técnicas da indústria brasileira” (MOURA, 2012, p.104), porém o verdadeiro objetivo
era o de assegurar a neutralidade do governo do Rio de Janeiro. Assim sendo, o
rompimento de relações com as potências do Eixo em prol dos ideais panamericanos
gerava uma situação ambígua (MOURA, 2012), na medida em que ao mesmo tempo em
que tinha ações consideradas típicas de uma ditadura, aproximava-se dos Aliados. Além
disso, importante informação citada por Moura (2012) é a de que Oswaldo Aranha era o
responsável por liderar a ala pró-Aliados no governo Vargas.
O afundamento de cinco navios brasileiros por submarinos do Eixo, de 5 a 17 de
agosto levou o Brasil à entrada na guerra. Desde a Conferência do Rio em janeiro, a
contribuição brasileira para o esforço de guerra estadunidense vinha aumentando, o que
incluía a produção e transporte de materiais estratégicos, permissão para os Estados
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Unidos usarem bases aéreas no Nordeste para fazer o transporte de alta prioridade de
materiais e tropas para o norte da África, o Oriente Médio e o Extremo Oriente e
instalações para navios aliados nos portos brasileiros (MOURA, 2012, p.111). A
extensão da cooperação conduziu a disputas internas no governo, disputas que cessaram
após o ataque aos navios.
Durante aqueles dias cruciais, os ministros concordaram que seriam necessárias
ações drásticas contra o Eixo, mas a questão que gerou polêmica foi sobre se seria
declarada a guerra ou não. O Brasil a declarou contra a Alemanha e a Itália em 22 de
agosto:
Embora Dutra preferisse não proclamar explicitamente o “estado de guerra”,
o sentimento popular por todo o país contra a Alemanha era tão intenso que a
resistência foi sendo minada e acabou-se por chegar a um consenso em
poucos dias (MOURA, 2012, p. 112).

A decisão de declarar guerra ao Eixo permitia ao Brasil exigir mais suprimentos
militares e recursos estratégicos. Para Moura (2012), mais do que somente pedir
armamentos aos EUA, o país naquele momento gostaria de saber o papel do Brasil não
somente na guerra, como na política internacional. Análises mostraram que a pressão
sobre o governo Vargas foi, na verdade, pouca, e os EUA e o Reino Unido eram
contrários à entrada do Brasil. Para os EUA, era importante que o Brasil apenas
mantivesse seu papel no esforço de guerra, mostrando a boa vontade com relação ao
transporte, patrulhas aéreas e navais do Atlântico Sul, e o país recebeu calorosamente a
declaração de guerra (MOURA, 2012). O novo desafio para o governo brasileiro residia
na autoconduçãoem sua condição de beligerante.
A III Reunião dos Ministros das Relações Exteriores, em 1943,representou um
passo decisivo rumo à hegemonia estadunidense, pois, além de recomendar o
rompimento das relações diplomáticas e comerciais com o Eixo, assegurou aos Estados
Unidos a compra exclusiva de materiais estratégicos e controle absoluto de sua
distribuição no continente. A Reunião garantiu, ainda, uma posição privilegiada no
comércio interamericano. Apesar das evidentes vantagens dos estadunidenses, segundo
Moura (2012) o Brasil também soube aproveitar a situação, barganhando a extensão do
apoio aos EUA – mas obtendo, em troca, promessas solenes que as Forças Armadas
brasileiras seriam equipadas e alguns setores econômicos apoiados.
Nesse sentido, até pelo menos a primeira metade da década de 1940 a aliança
Brasil-EUA não era um resultado de elos entre os dois países, mas um exemplo de “boa
vontade” natural, a grande questão, segundo Moura (2012, p.117) é que “a posição
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desigual das partes na política internacional dava capacidades diferentes a cada uma”,
de modo que o pleito brasileiro de fortalecimento das Forças Armadas diferia totalmente
do pleito norte-americano que, com o controle do tráfego costeiro e das bases militares
no Nordeste tinha um controle da América do Sul como um todo. O capítulo marcou o
fim do “equilíbrio pragmático”, abrindo caminho para novos rumos na política externa.
Em termos econômicos, a dependência brasileira era evidente e subordinada aos
esforços de guerra norte-americanos, daí o fato de que, apesar de a aliança entre os
países ter ampliado a margem de manobra do Brasil, ela implicou o envolvimento
brasileiro com o esforço de guerra dos EUA. A aliança naquele momento estabelecida
constituiu-se um modelo para a relação entre os países, mantido pelo menos até 1944.
Para os planejadores brasileiros, a ideia era tornar o Brasil uma “potência associada” aos
Estados

Unidos,

possibilitando

o

desenvolvimento

econômico

e

militar

necessários.Apesar de ter declarado guerra a Itália, o governo brasileiro não entrou para
as Nações Unidas devido à política oficial anticomunista do governo, que se traduzia no
âmbito das relações internacionais em hostilidade à União Soviética.
Nesse sentido, para Moura (2012), o grande impasse é que os militares e
autoridades brasileiras ansiavam por uma participação direta do Brasil na guerra,
solicitando armamentos e equipamentos estratégicos dos estadunidenses, enquanto que
esses últimos não a desejavam.O problema, portanto, delineou-se no sentido de como o
Brasil poderia efetivar a colaboração na prática, tendo acesso ao know-how militar e
armamentos dos EUA e como garantir participação brasileira nos debates pós-guerra.
Desta ideia nasceu a Força Expedicionária Brasileira (FEB):O núcleo de um projeto
desenhado para fortalecer as forças armadas brasileiras e dar ao Brasil uma nova
posição de preeminência na América Latina e de grande importância no mundo como
“aliado especial” dos Estados Unidos (MOURA, 2012, p. 122).
A política externa brasileira de setembro de 1942 em diante passou a se dedicar
à preparação para a guerra, por meio da colaboração com os EUA. Esta resultou em um
acordo político e na Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos (MOURA,
2012). A situação se modificou a partir da bem-sucedida ocupação aliada no norte da
África, que abriu a possibilidade de invasão da América Latina pelo Eixo. Porém, as
autoridades brasileiras rapidamente compreenderam que o Brasil ficava fora do teatro
de Guerra e era considerado pelos Estados Unidos como mera fonte de materiais
estratégicos e rota de transporte de forças Aliadas para o front (MOURA, 2012, p.124)
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Desta forma, o governo dos EUA não tinha qualquer intenção de envolver forças
brasileiras no norte da África, porém, para as autoridades brasileiras, essa era a opção
mais lógica. Deve-se pontuar, ainda, a oposição britânica à participação de contingentes
brasileiros na guerra; contudo, no fim das contas, a decisão sobre a participação do
Brasil na guerra estava em mãos estadunidenses. Os temas prioritários na agenda
brasileira eram a entrada do Brasil nas Nações Unidas e a entrada na guerra, de modo
que a situação gerou um impasse aos militares e autoridades norte-americanos. Fez-se
necessário apresentar uma satisfação aos latino-americanos – e os norte-americanos
passaram a considerar utilizar-se da boa relação do Brasil com Portugal para garantir
posições estratégicas melhores no Atlântico.
Em 29 de janeiro de 1943, Vargas e Roosevelt se reuniram na Conferência de
Natal, momento em que o Brasil foi confirmado como principal aliado dos Estados
Unidos no continente. Nesse sentido, a recusa de Buenos Aires de romper relações com
o Eixo em 1942 relegara o país à parte de baixo da lista de prioridades do Lend-Lease,
trazendo benefícios ao Brasil. A possibilidade de uma participação concreta do Brasil na
Guerra, anseio das forças armadas brasileiras dependia, contudo, das iniciativas
políticas brasileiras relativas a Portugal. Moura (2012) explicita que houve uma
insistência militar e governamental brasileira para a entrada na guerra.
Criada em 1943, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) começou a tomar
forma após o mês de abril do mesmo ano, após conversações oficiais no âmbito da
CMBEU resultarem na Recomendação nº 16, que determinava que a FEB seria
composta por três divisões, mais uma pequena unidade aérea. Ela seguiria as diretrizes
de organização militar estadunidense e ficaria sob a direção estratégica e funcional do
Alto Comando dos Estados Unidos, o que significaria dizer que decisões cruciais
relativas a equipamento, transporte, local e momento de emprego da FEB estavam nas
mãos dos Estados Unidos (MOURA, 2012, p.131). Contudo, a ausência de um
compromisso claro da parte dos EUA foi vista como evidência do desinteresse norteamericano na FEB, de modo que, no fim de 1943, o projeto de colaboração entre o
Brasil e os EUA encontrava-se num impasse para o Brasil.
A situação se agravou pelo contexto interno de crise de produção e
abastecimento de alimentos que tornava a sociedade brasileira cada vez mais alheia da
principal aposta da política externa brasileira naquele ano: a participação na guerra. A
Constituição de 1937 estabelecera um mandato presencial de seis anos, que venceria em
1943, e nesse ano o debate sobre a base jurídica do regime provocou discussões
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acaloradas. Além disso, a manutenção e fortalecimento da direita autoritária eram
defendidos por alguns grupos. Nesse sentido, a reticência dos estadunidenses em relação
à FEB se tornou assunto de propaganda contra o regime, de modo que o governo Vargas
sofria pressões internas e externas, dependendo fortemente do sucesso da FEB para
manter o seu capital político.
O ministro de Guerra de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, tentou obter informações
mais precisas com relação aos planos estadunidenses para a organização da FEB,
solicitando informações sobre onde ficariam estacionadas as tropas brasileiras e
sugerindo que os armamentos fossem enviados ao Brasil, numa tentativa do governo de
mostrar para os EUA a vontade de participar efetivamente da guerra. Porém, o
entendimento dos militares norte-americanos passou a ser o de que “a FEB representava
um meio para os militares brasileiros obterem mais armamentos via Lend-Lease”
(MOURA, 2012, p.133).
Neste sentido, o ano de 1943 foi um ano de recriminações mútuas, o Brasil
acusava os EUA de terem lhe extraído vantagens e haver perdido o interesse na FEB; ao
passo em que os EUA respondiam na mesma moeda, alegando que os brasileiros não
aceitavam inteiramente a orientação do Departamento de Guerra. Nesse sentido, não
estavam comprometidos a enviar armas ao Brasil sob a Recomendação nº 14 da
CMBEU. Assim sendo, a situação da colaboração Brasil-EUA encontrava-se num
impasse. Naquele momento o governo Vargas vivia em uma crise política e econômica
e o cancelamento da FEB significaria o fim do capital político de Vargas.
Uma série de fatores no ano de 1944,como a melhora da situação doméstica
brasileira e um novo cenário na política externa norte-americana permitiram que a FEB
entrasse no campo de batalha, o que propiciou uma série de benefícios ao Brasil, por ser
o único país latino-americano a entrar na guerra. O golpe de Estado ocorrido na
Argentina em 1944 e um golpe nacionalista de inspiração argentina na Bolívia alteraram
o equilíbrio político no continente e preocuparam os EUA, a ponto de que a dificuldade
para obtenção de armas norte-americanas ao Brasil, nesse contexto, foi rapidamente
superada. Porém, ao fim da guerra, os EUA estavam mais preocupados com assuntos
europeus e asiáticos, bem como a bipolaridade EUA-URSS, mais especificamente o
papel dos EUA na nova “ordem” internacional, de modo que a América Latina não era
prioridade. Tratava-se de tema pertinente, e o controle e natureza das armas enviadas
aos latino-americanos era de controle estrito dos EUA.
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Os EUA,através do embaixador norte-americano Jefferson Caffery,propuseram
ao Brasil “participação brasileira no pós-guerra numa base aérea ou na África Ocidental
ou no Cabo Verde” (MOURA, 2012, p.146), porém pedindo, em contrapartida, uma
maior participação nas bases militares do Nordeste. Vargas insistia em três condições
básicas: que os EUA garantissem a munição a ser enviada ao Sul do Brasil; que o
governo norte-americano oferecesse os meios para construir bases ao Sul e que a FEB
fosse enviada ao exterior. A opinião pública e alguns setores militares não aceitaram
bem a proposta norte-americana, mas Vargas conseguiu obter o contraponto, de modo
que a construção das bases no Sul foi autorizada e o Departamento norte-americano de
Guerra pensou planos para o transporte de uma divisão brasileira. Houve um intenso
debate entre os Estados Unidos e a Inglaterra e somente em 5 de maio o envio da FEB
foi decidido. No mesmo mês, o governo brasileiro firmou o acordo com os Estados
Unidos sobre a utilização das bases aéreas no período pós-guerra. O “acordo dava dez
anos de uso livre por pessoal militar e aeronaves, em tempos de guerra ou de paz, de
todos os aeroportos em ambos os países designados pelos dois governos como
estratégicos” (MOURA, 2012, p.149). O acordo foi mantido secreto, nem a população e
nem mesmo os britânicos sabiam de sua existência.
Apesar da dedicação dos soldados brasileiros da FEB, que lutaram em
importantes batalhas como Castelnuovo, Montese e Monte Castelo, o esforço de guerra
não resultou no capital político esperado pelas autoridades brasileiras. Moura (2012)
desmistifica algumas crenças sobre a origem da FEB. Ela não foi criada pela Comissão
Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos, como sugerido por alguns militares, e sim foi
fruto de um setor das classes dirigentes brasileiras que era apoiado por movimentos
antifascistas e grupos pró-EUA.A FEB era vista, na verdade, comoum fardo para os
militares aliados. A “preeminência” brasileira na América Latina não era bem aceita
pelos EUA. Ainda assim, o Departamento de Estado norte-americano não só sabia como
tinha estratégias para lidar com o descontentamento do Brasil quanto à maneira como o
país era tratado como “aliado especial”, chegando a sugerir uma série de medidas para
dar atenção especial ao Brasil, como exposto no seguinte memorando: “Temos muito a
ganhar por tratar o Brasil como uma Potência”31.
Gerson Moura (2012) defende a concepção de que a América Latina em geral, e
o Brasil em particular, constituiu a base sobre a qual os Estados Unidos se projetaram
31

Memorando de Walmsley Jr. (Departamento de Estado), 5 de junho de 1944, NA/RG 59 711.32/6-544
apud MOURA, 2012, p.153.
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como uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial (MOURA, 2012). Moura
defende pelo menos quatro dimensões para justificar esse aspecto: militar, política,
ideológica e econômica.
Em termos militares, estava em jogo a garantia de condições operacionais
melhores para as forças armadas estadunidenses, projeto que não dava espaço ao Brasil
com uma primazia na América Latina – a ideia de igualdade que autoridades norteamericanas falavam referia-se à posição subordinada que tais países ocupavam no
sistema de poder estadunidense. Em termos políticos, a questão era manter a adesão à
liderança de Washington. Já em termos ideológicos, as ideias de “colaboração
hemisférica” e “Panamericanismo” representavam uma ideologia política que
significava a forma como os Estados Unidos se colocavam no sistema internacional –
em especial nas Nações Unidas – de modo que os funcionários mais realistas do
Departamento de Estado norte-americano viam as Nações Unidas como “uma arena
guiada pela luta de poder” (MOURA, 2012, p.156).
Em termos econômicos, a lógica de monopólio sobre os mercados latinoamericanos permitia que os Estados Unidos estabelecessem uma política de compras e
ditassem os preços das matérias-primas latino-americanas, além de determinar quotas de
redistribuição por todo o continente. Nesse sentido, até 1944 o Brasil se alinhou aos
EUA extraindo benefícios políticos e econômicos do processo, situação que mudou a
partir de 1945, quando “o exercício deste poder pelo governo brasileiro declinou e o
alinhamento se tornou um dogma que não trouxe quaisquer recompensas políticas ou
econômicas” (MOURA, 2012, p.157).
O ano de 1944 foi decisivo para o mundo. Desde esse ano as potências mundiais
se movimentaram no sentido de definir a nova ordem mundial do pós-guerra. Moura
(1990) define alguns marcos desse processo. A Conferência de Bretton Woods (maio)
no mesmo ano estabeleceu as bases de uma nova ordem econômica e houve a criação de
duas instituições: o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento. A morte do presidente norte-americano Roosevelt e a
ascensão de Harry Truman foram o primeiro marco da mudança de postura em relação
à União Soviética, concretizada na Conferência de Potsdam (julho/agosto).
A administração Truman favorecia um sistema regional autônomo. A
Conferência de São Francisco (abril a julho) foi realizadapara estabelecer a Organização
das Nações Unidas de forma definitiva e é importante pontuar que o embate entre
regionalistas e globalistas continuou até ela. No plano da América Latina, a Conferência
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do México (fevereiro/março) ou Conferência de Chapultec,de 1945,visava a estabelecer
a posição dos países latino-americanos na nova ordem internacional e se revelou evento
extremamente desafiador para os EUA, dado que os latino-americanos tentaram propor
uma abordagem regional para os temas de segurança internacional. Nessa
conferência,decidiu-se pelas atribuições dos dois principais organismos – o Conselho de
Segurança e a Assembleia Geral – o primeiro deliberativo e o segundo consultivo.
Segundo Moura (1990), os resultados dessa conferência teriam sido os fundamentos
para o “comunismo internacional”.
Em fevereiro de 1945, ocorreu a Conferência de Yalta, ocasião em que, além de
delinear os limites gerais das respectivas áreas de influência, considerar a questão
polonesa e acertar a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, EUA, GrãBretanha e URSS voltaram a discutir as linhas gerais da Organização das Nações
Unidas (MOURA, 1990, p.9). Apesar da pressão dos latino-americanos na Conferência
do México, a última palavra em caso de ação militar ficava ainda reservada ao Conselho
de Segurança das Nações Unidas. Para Moura (1990) uma vitória latino-americana em
São Francisco foi a admissão da Argentina nas Nações Unidas.
O ano de 1945 assinalou grandes mudanças domésticas para o Brasil: o fim da
Era Vargas e o processo de redemocratização no país após o Estado Novo, durante o
qual o Brasil se moveu para a chamada “equidistância pragmática” em relação a grandes
potências e alinhamento progressivo em relação à posição norte-americana,à medida
que a guerra se aproximava do continente americano (MOURA, 1991, p.3). Nesse
sentido, a Força Expedicionária Brasileira (FEB) constituiu-se um instrumento político
que buscava projetar o país e assegurar a presença do Brasil nas conversações
internacionais do pós-guerra de modo que a diplomacia brasileira queria garantir:

O projeto de manutenção da supremacia militar do Brasil na América Latina
e de presença ativa nos arranjos pós-guerra, dentre os quais o mais
importante seria a escolha do país para um assento permanente no Conselho
de Segurança da ONU (MOURA, 1991, p.13)

Moura (1991) explicita que Roosevelt imaginou a possibilidade de aumentar o
número de cadeirasnas Nações Unidas, e a diplomacia brasileira sustentou a
reivindicação de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança até a Conferência
de São Francisco (abril a julho/1944) mediante o argumento de que se tratava de um
“ato de justiça”. Contudo, o fim da guerra deu lugar a uma nova conjuntura de arranjos
de poder e novos interesses estratégicos por parte das grandes potências, de modo que o
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Brasil perdia a importância para a política norte-americana que teve nos anos de guerra
(MOURA, 1991) e, após verificar a impossibilidade da realização desta, obteve-se o
compromisso do apoio norte-americano à candidatura brasileira a um assento nãopermanente no Conselho.
A queda de Vargas, em 29 de outubro de 1945, foi o marco, no Brasil, da
tendência internacional de defesa da democracia segundo os padrões ocidentais e o
enfraquecimento das bases políticas do Estado Novo, em especial a associação deste
com o autoritarismo. Para Moura (1991), esse período se constituiu um corte na política
externa brasileira. No cenário internacional, o período a partir de 1945 marca, nas
palavras de Moura (1991, p.18), “a erosão da aliança anglo-americana-soviética”.
O primeiro desgaste deu-se pela presença soviética na Europa Oriental, encarada
pelos ocidentais como uma ameaça militar; em seguida, a morte de Roosevelt
comprometeu os acordos assumidos em Yalta (fevereiro/1945) junto a Churchill e Stalin
e os desacordos na Conferência de Potsdam (julho/agosto/1945) se ampliaram nas
conferências de paz de 1946 e 1947 e desembocaram na solução de duas Alemanhas e a
tendência tanto nas Nações Unidas quanto no cenário internacional foi a formação de
dois blocos antagônicos (MOURA, 1991). Associado a esse processo se desenvolvia a
lógica da “contenção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”,que tomou
melhor forma com a anteriormente mencionada “Doutrina Truman”,em março de 1947.
O objetivo desta última era o de “ajudar os povos a manter as suas instituições livres e
sua integridade nacional contra movimentos agressivos que procuram impor sobre eles
regimes totalitários (KOLKO, 1967, p. 620-621 apud MOURA, 1991, p.18).
O “Plano Marshall” (o general George Marshall era secretário de Estado dos
EUA à época) também conhecido como European Recovery Program, ERP32formulado
também no ano de 1947 e aprovado no Senado norte-americano em 1948 ,tinha o
objetivo de dar ajuda econômica efetiva a “nações sob ameaça” e procurar estender-se
aos países da Europa Oriental, além de destinar-se à reconstrução da sua parte ocidental
(MOURA, 1991, p.18). Por meio do Plano, os EUA transferiram um total de 12 bilhões
de dólares em ajuda econômica aos países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Os
objetivos dos EUA com o plano eram: reconstruir os países devastados pela guerra;
remover barreiras comerciais; modernizar a indústria; promover prosperidade à Europa
e prevenir a expansão do comunismo. A ajuda militar se seguiu à econômica com a
32

O Programa de Recuperação Europeia (tradução nossa) foi um aprofundamento da Doutrina Truman.
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criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan ou North
AtlanticTreatyOrganization – NATO na sigla em inglês) por meio do Tratado do
Atlântico Norte assinado em 4 de abril de 1949, financiada pelo governo dos EUA. A
Otan constitui um sistema de defesa através do qual os seus Estados-membros
concordam com a defesa mútua na Europa e em resposta a um ataque por qualquer
entidade externa à organização.
A URSS não ficou imune ao apoio norte-americano econômico e militar aos
novos aliados, de modo que esse apoio era visto por Moscou com desconfiança e
mesmo como uma ameaça de intervenção no bloco soviético (MOURA, 1991). Em
resposta, as fronteiras dos países socialistas se fecharam (“cortina de ferro”, no dizer de
Churchill) e se formou o Pacto de Varsóvia, assinado em 14 de maio de 1955. O
período que ser seguiu passou a ser conhecido como a “Guerra Fria”, caracterizado pela
corrida armamentista, guerra de propaganda e bipolaridade ideológica que opunha o
capitalismo norte-americano ao socialismo soviético.
Após a queda de Vargas quem assumiu o governo até 1946 foi o presidente do
Supremo Tribunal Federal à época, José Linhares. Nas eleições de dezembro de 1945,
foi eleito o marechal Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD. A sua política externa foi
uma continuação da Era Vargas (MOURA, 1991), principalmente tendo em mente que o
novo ministro das Relações Exteriores era ex-embaixador em Portugal, João Neves da
Fontoura, um correligionário de Vargas. A política externa de Dutra ficou conhecida
como Alinhamento Incondicional (1946-1950). Nesse sentido, o governo Dutra
acreditava na ligação especial do Brasil com os aliados ocidentais e confiava que o
alinhamento à política norte-americana constituía uma boa estratégia para encarar a
Guerra Fria. Para os planejadores políticos brasileiros, o alinhamento deveria conferir
vantagens, em ordem de importância: a manutenção na posição de liderança militar na
América Latina; a participação ativa nas conversações do pós-guerra, apesar de que as
formulações oficiais da política externa no início do governo enfatizassem a amizade e
colaboração com todas as nações do Ocidente.
Contudo, importante ressalva de Moura (1991) é a de que a implementação da
política de alinhamento aos Estados Unidos durante o governo Dutra diferiu da Era
Vargas na medida que

Enquanto que, com Vargas, o alinhamento foi tomado como um instrumento
da política externa brasileira, com Dutra ele se tornou, na prática, realmente o
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objetivo da política, tanto em termos bilaterais como em termos multilaterais
(MOURA, 1991, p.23).

Outra importante observação de Moura (1991) é a de que não havia neste
período personalidades políticas fortes como Aranha e o próprio Vargas mais
“presentes” em assuntos de política internacional, e o próprio não era familiarizado com
tais assuntos. Nesse ponto as decisões passaram a ser geradas no âmbito da burocracia
especializada, o Itamaraty (MOURA, 1991, p.23), nesse momento fortemente
influenciado por preceitos liberais e uma posição pró-Aliados, e, em especial, próEstados Unidos. Nesse sentido, a política externa brasileira na Era Dutra reafirmava a
“posição especial do país na relação com os EUA” (MOURA, 1991, p.64). O projeto
político para a política externa brasileira previa a participação do Brasil nas
conferências do pós-guerra, entendendo a sua condição de aliado durante a guerra,
cessão de bases e participação da guerra na Itália, daí a importância da posição
brasileira nas Nações Unidas.
Os esforços de coordenação intermericana deram ênfase à “defesa hemisférica” e
se associaram à política dos Estados Unidos no plano internacional. Nos três anos após
o fim da guerra o sistema interamericano de defesa funcionou com estreita colaboração
entre o Brasil e os EUA (MOURA, 1991). Moura (1991) especifica que a coordenação
se desenvolveu em nível político e militar. O primeiro esteve representado pela criação
de uma agência militar interamericana destinada a implementar o Tratado do Rio de
Janeiro (1942) e a Ata de Chapultec (1945). Do ponto de vista militar, o Conselho de
Defesa Interamericano era uma contrapartida à “política da boa vizinhança”, na medida
em que esta consistia em desenvolver um conceito multilateral de defesa, a chamada
“defesa hemisférica” – ideia que conflitava com o princípio de defesa nacional dos
EUA. Nas palavras de Moura (1991):
A defesa hemisférica não seria implementada em termos multilaterais e,
desse modo, os esforços de criação de um Conselho de Defesa
Interamericana visavam, no fundo, a criação de uma fachada política
necessária à ação do Departamento de Estado em seu esforço de conseguir
uma unanimidade de perspectivas face ao perigo representado pelo Eixo
(MOURA, 1991, p. 47).

Nesse sentido, os esforços militares de coordenação interamericana no pósguerra ocorreram através de acordos bilaterais e dispunham do fornecimento de armas,
envio de missões militares e treinamento para as Forças Armadas latino-americanas. Os
objetivos por trás dos acordos incluíam a doutrinação das Forças Armadas, a
132

padronização do equipamento; a facilitação da entrada das forças americanas nos países
latino-americanos (MOURA, 1991). O grande marco desta deu-se por meio da
resolução “Assistência Recíproca e Solidariedade Americana”, lançada na Conferência
do México (1945)e que dispunha sobre a defesa mútua contra agressão externa e que
visava a fortalecer a solidariedade continental – ipso facto, a liderança norte-americana
no continente.
O conflito entre a Argentina e os EUA foi por um longo período um entrave às
iniciativas da solidariedade hemisférica, mas essa situação foi superada a partir de dois
aspectos 1) a atuação de Nelson Rockefeller à frente dos assuntos latino-americanos no
Departamento de Estado norte-americano; 2) os esforços de mediação por parte dos
demais países latino-americanos, com destaque ao Brasil. O primeiro resultou na
declaração de guerra da Argentina à Alemanha e Japão em 1945 e na entrada desta nas
Nações Unidas na Conferência de São Francisco. Apesar dos esforços diplomáticos, os
EUA falharam em impedir a vitória de Perón em 1946. Por ocasião da pressão norteamericana pela realização para a reunião imediata das repúblicas americanas no Rio de
Janeiro, por exemplo, o segundo aspecto entrou em ação, na medida em que o Brasil e
outros países latino-americanos pressionaram pelo adiamento da reunião, em especial
considerando a necessidade da presença argentina. Em abril de 1946, o Brasil defendeu
em Washington a necessidade de assegurar a presença argentina na Conferência
(MOURA, 1991, p.52). O problema com a Argentina se tornou complexo e a mediação
brasileira consistia em assegurar para o Brasil o status de maior potência da América
Latina.
Duas grandes questões nas relações militares Brasil-Estados Unidos foram
lembradas por Moura (1991): um acordo de aviação civil e a revisão do Acordo Militar
Brasil-Estados Unidos de 1944 sobre as bases estratégicas americanas em território
brasileiro. O primeiro consistia na regulamentação de uma rede de linhas aéreas no
continente, tema que envolvia aspectos estratégicos e comerciais, portanto muito
importante. Os EUA propunham acordos bilaterais tendo por base o princípio da livre
concorrência e a noção de privilégios recíprocos. Apesar disso, o acordo os beneficiava.
Já o segundo, o Acordo Militar de 1944, foi posto em discussão pelas autoridades
brasileiras. Do lado brasileiro, Vargas barganhou a concessão por suprimentos militares,
a construção de dois aeroportos no Sul do Brasil e o transporte da FEB à Itália. O já
citado acordo secreto foi assinado em 1944 e estabeleceu a livre utilização de dez bases
aéreas do Brasil durante um período de dez anos. O acordo provocou forte reação nos
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militares e estes propuseram a substituição da frase “livre utilização de aeroportos
estratégicos” por “utilização em caso de emergência ou de guerra que afete a segurança
do hemisfério” (MOURA, 1991, p.70), além do fato de que a manutenção dos
aeroportos seria brasileira e se aduziria do Acordo uma cláusula a respeito da
reciprocidade de direitos no transporte militar.
O foco de preocupação norte-americana era, naquele momento, o de garantir a
segurança, a hegemonia política e econômica e a promoção dos Estados Unidos na
América Latina e, em especial, conter a “ameaça comunista” durante a Guerra Fria
(MOURA, 1991). Essa mesma preocupação apareceu na IX Conferência Internacional
dos Estados Americanos, ocorrida em Bogotá (abril de 1948). Nesse sentido, não houve
dificuldades em estabelecer a Organização dos Estados Americanos cuja Carta
estabeleceu as normas dos Estados americanos em torno de “direitos e deveres”;
processo de busca de solução para discordâncias e princípio de cooperação econômica.
Porém a cooperação econômica enfrentava dificuldades, na medida em que conflitavam
o ideal da liberdade econômica e a ajuda internacional pelo desenvolvimento aos latinoamericanos.
A delegação brasileira na Conferência de Bogotá (1948), motivada pela ideia de
“aliado especial” aos EUA, acabou por aceitar as formulações econômicas propostas
pelos delegados americanos e buscaram transmiti-las aos demais representantes da
América Latina – de modo que uma declaração anticomunista foi incorporada à Carta e
apoiada pela delegação brasileira (MOURA, 1991). A conclusão a que chega Moura
(1991) é a de que as conferências desse período constituíram canais de articulação
político-econômico-militar da hegemonia norte-americana sobre o continente e de que o
TIAR deveria ser um instrumento dos objetivos estratégicos dos Estados Unidos para a
América Latina. A lógica econômica por trás do “apoio” financeiro norte-americano às
nações latino-americanas foi bem explicitada por Moura(1991):

Tratava-se de reforçar as economias latino-americanas em sua condição de
primário-exportadoras e, ao mesmo tempo, assegurar a estabilidade social e
política a fim de proteger aquele modelo econômico, no interesse dos Estados
Unidos (MOURA, 1991, p.60)

Com o tempo, as contradições entre o universalismo e o regionalismo do sistema
interamericano tornaram-se evidentes. No âmbito econômico, essa lógica se refletiu
numa recusa sistemática por parte do governo norte-americano em conceder
empréstimos a governos latino-americanos. Em 1947, por exemplo, o Departamento de
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Estado se opôs a um empréstimo que seria feito pelo Eximbank para construção de uma
refinaria de petróleo no Brasil. O grande erro dos governos latino-americanos, para
Moura (1991), foi considerar de longo alcance o apoio. Para políticos mais experientes,
como Oswaldo Aranha, o problema não residia na existência da ONU, mas nos
interesses estratégicos dos EUA em outras partes do mundo. Além disso, deve-se
pontuar o uso do Panamericanismo como doutrina política de guerra, que buscava
enfatizar a superioridade do modelo norte-americano de civilização em oposição à nova
ordem do Eixo, numa lógica que enfatizava, por exemplo, o uso de “povos livres”
contra a influência soviética. Após o fim da guerra, essa lógica não mais fez sentido.
Assim sendo, Volta Redonda constituiu-se uma exceção na política norte-americana
para a América Latina, associada intimamente ao contexto da década de 1940
(MOURA, 1990). Após esse período, os interesses dos EUA no Brasil residiam
principalmente em áreas e recursos estratégicos como areias monazíticas, urânio e
manganês.
Importante aspecto lembrado por Moura (1990) foi a criação da Joint BrazilUnited States Technical Mission ou Missão Abbink (liderada por John Abbink,
membro do National Foreign Trade Council dos Estados Unidos) que chegou ao Brasil
em setembro de 1948. Esta tinha orientações diretas do Departamento de Estado e tinha
como principal tarefa “analisar os fatores que promovem ou retardam o
desenvolvimento econômico brasileiro” (MOURA, 1990, p.78), com atenção especial
aos recursos brasileiros; a mão-de-obra disponível; os problemas fiscais/bancários; os
problemas relativos ao comércio interno/internacional e a posição do Brasil no comércio
internacional. A Missão aconselhou o governo a adotar algumas medidas no sentido de
estabilizar os preços, controlar os gastos públicos e o crédito, aumentar a produtividade
e encorajar a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Na questão do petróleo, a Missão
sinalizou encontrar uma solução que habilitasse as companhias estrangeiras a participar
da exploração.
Nesse sentido, para Moura (1991), a convicção das autoridades brasileiras na
crença de que o alinhamento aos Estados Unidos teria criado uma ligação especial entre
os dois países durou muito. O fundamento desta residia: na colaboração íntima com os
Aliados e sacrifícios feitos pelo país durante a guerra; o apoio à política norte-americana
nos foros multilaterais e nas relações bilaterais do Brasil no pós-guerra. Na verdade, as
autoridades brasileiras esperavam um amplo reequipamento econômico e militar do país
de modo a lhe assegurar um papel preeminente na América Latina. Porém, em 1949, os
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chefes militares norte-americanos consideravam o Acordo de 1942 “was not in
consonance with US current strategic interests”33 e, as autoridades militares norteamericanas alegaram que os EUA já cobriam compromissos com o Brasil via Tiar, que
já concediam assistência econômica via Missão Abbink; o programa de treinamento
militar e o fornecimento de material bélico já ocorriam, afastando a ideia de que havia
uma relação especial entre os dois países.
No novo contexto global, a partir do governo Truman, a relação especial não
tinha razão de existir. Em 1949, o governo norte-americano lançou o “Plano Truman”,
um “plano de assistência às áreas atrasadas do mundo” (MOURA, 1991, p.92).
Diferentemente do “Plano Marshall” para a Europa, o “Plano Truman” visava tão
somente à concessão de assistência técnica e o estímulo a investimento privado. A
convicção implícita no Itamaraty a respeito da “relação especial” entre o Brasil e os
Estados Unidos “aconselhava o método bilateral no tratamento de questões
continentais” (MOURA, 1991, p.93), o que implicaria dizer que a participação em foros
multilaterais, como nas Nações Unidas, era encarada pelas autoridades diplomáticas
brasileiras como instrumento do método bilateral em se tratando do plano econômico e
militar do continente. A respeito desse último, o grande número de soldados
participando da Missão Abbink tinha por objetivo “a organização, treinamento e
doutrinação das Forças Armadas Brasileiras segundo o modelo norte-americano”
(MOURA, 1991, p.96).
Por razões estratégico-políticas, igualmente o governo norte-americano preferia
tratar questões militares e econômicas no plano bilateral – em vez de enfrentar a frente
unida dos países latino-americanos, como ocorreu na Conferência do México em 1945,
o governo norte-americano tinha mais possibilidades de implementar sua política na
relação com cada governo latino-americano em particular (MOURA, 1991). Houve uma
resistência considerável a empréstimos a projetos econômicos, sendo o mais
significativo o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional e a Hidrelétrica de
Paulo Afonso. O que mais interessava ao governo norte-americano era a exploração de
matérias primas brasileiras pelo capital privado. A estratégia de privilegiar o
bilateralismo, contudo, teve um duplo efeito (HIRST, 1990): reduziu o perfil da política
hemisférica e a possibilidade de aproximação dos países da região.
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Contudo, os EUA sabiam que algo deveria ser feito para “restaurar a sensação de
importância do Brasil e assegurar a boa vontade de seus governantes” (MOURA, 1991,
p.96), e o governo norte-americano convidou Dutra a uma visita aos Estados Unidos
ocorrida em maio de 1949. O resultado dela foi um reforço à Missão Abbink; o estímulo
mútuo aos investimentos estrangeiros no Brasil; a assinatura futura de um convênio
sobre tributação e investimento e a promessa de que “o Eximbank e o Banco Mundial
examinariam as possibilidades de conceder empréstimos ao Brasil” (MOURA, 1991,
p.97).
Assim sendo, até o fim da década de 1940,a política externa brasileira guiou-se
pelos parâmetros da Guerra Fria. Alguns aspectos exemplificam essa postura durante o
governo Dutra. Em 1949, o governo brasileiro decidiu reatar relações diplomáticas com
a Espanha franquista (descontinuadas desde 1946 por recomendação das Nações
Unidas), entendendo-a anticomunista. O Brasil deu apoio à intervenção ocidental na
Grécia entendendo-a como “reflexo da guerra política desencadeada pelo comunismo
internacional em diversos países para dominar o mundo”34 e lamentou a revolução
socialista na China, opondo-se a qualquer forma de reconhecimento da República
Popular da China, além de cassar o registro do Partido Comunista do Brasil e os
mandatos de seus parlamentares.
A política externa do governo Dutra revelou-se uma continuação da diretriz
seguida por Vargas desde 1942, porém a capacidade de barganha brasileira caiu
consideravelmente a partir da segunda metade da década de 1940 por razões externas e
internas, de modo que os formuladores da política externa basearam-se numa ordem
internacional não mais vigente naquele momento. Moura (1991) qualifica a visão dos
formuladores da PEB naquele momento como “totalizante da convivência
internacional” – ou seja, uma visão que entendia que todos os eventos no cenário
internacional são interligados e que não restava nada às potências médias e pequenas
além do alinhamento às superpotências.
Por parte dos formuladores da PEB, esperava-se que houvesse manutenção da
posição militar brasileira e o reconhecimento de uma primazia política do Brasil na
América Latina e além de uma participação efetiva do Brasil nas conversações de paz e
estabelecimento da nova ordem internacional no pós-guerra. Essas posições, contudo,
não eram aceitas pelos estadunidenses, mais preocupados com os problemas europeus e
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asiáticos – apesar disso, os planejadores brasileiros insistiram até o fim da década na
ilusória “posição especial” da relação entre o Brasil e os EUA. O chamado Ponto IV do
discurso de Truman foi visto como uma espécie de Plano Marshall para a América
Latina.
Aqui cabe nota especialmente em relação ao alinhamento brasileiro aos EUA
nos foros internacionais como ONU e OEA na medida em que a relação com os Estados
Unidos constituía o “cerne das esperanças dos planejadores brasileiros e em torno dela
produziam-se os melhores esforços da diplomacia para obter benefícios materiais e
políticos” (MOURA, 1991, p.104). Nesse contexto, a preferência pelo bilateralismo
coincidia perfeitamente com os interesses norte-americanos e permitia um controle
maior das pretensões dos demais países latino-americanos. Contudo, alerta Moura
(1991, p.105) para o fato de que
A perfeita concordância de métodos entre o Brasil e os Estados Unidos e a
aceitação completa das formulações econômicas, políticas, militares e
ideológicas do Estado norte-americano acabavam por reduzir os já diminutos
recursos de barganha do governo brasileiro.

Monica Hirst (1990) define como importante a análise da conjuntura externa
para pensar a política externa do segundo governo Vargas. Em convergência com
Moura (1991), Hirst (1990) afirma que a rigidez político-ideológica que orientava a
política externa norte-americana restringia a margem de autonomia da atuação externa e
a defesa de interesses próprios de países como o Brasil se restringia muito. Hirst (1990)
define a política externa do segundo governo Vargas como o “Pragmatismo
Impossível”, isto é, a tentativa de aplicação do pragmatismo próprio da década de 40 na
relação bilateral de alinhamento com os Estados Unidos num contexto “impossível”, ou
seja, distinto no pós-guerra no qual prevalecia um desinteresse em relação à América
Latina.
A esse impasse deve-se uma explicação de raiz econômica e uma de raiz
política. Do ponto de vista da economia, tanto a administração Truman quanto a do
general Eisenhower desenvolveram uma política que intensificava a relação de
dependência estrutural entre o Brasil como periferia primário-exportadora e os Estados
Unidos enquanto centro industrializado. A caracterização da América Latina como
“local ideal para investimento privado” tinha origens na “estrutura global do sistema
capitalista internacional” (HIRST, 1990, p.2), que idealizava a América Latina como
fornecedora das estruturas primário-exportadoras que garantissem campo fértil para
investimentos privados.
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Do ponto de vista político, deve-se situar a bipolaridade ideológica característica
do período da Guerra Fria. Nesse contexto se desenvolveu a ação nacionalista no
subcontinente, encarada como “penetração comunista”. Surgiram como fenômenos
políticos expressivos o populismo e o nacionalismo, porém, apesar disso, o
nacionalismo não constituía uma ameaça real ao poder hegemônico estadunidense. Uma
das áreas que mais refletiram o alinhamento entre o Brasil e os Estados Unidos foi a
área militar, a exemplo do Tratado do Rio de Janeiro do Acordo de Defesa Mútua de
1949 e da IV Conferência de Consulta (abril de 1951). Em 1952, sete acordos militares
entre países latino-americanos e os Estados Unidos foram formalizados. A ideia básica
era a de que os Estados Unidos estariam comprometidos em fornecer assistência militar
aos latino-americanos em troca da asseguração do fluxo de materiais estratégicos pelos
latino-americanos. Naquele momento, houve o desenvolvimento do Programa de
Assistência Militar que substituiu a ideia de reciprocidade pela de coletividade –
buscando imprimir um “sentido comum” aos problemas de segurança no continente e se
engajando na política de contenção ao comunismo junto aos EUA. O problema é que a
negligência norte-americana esvaziou as reivindicações sem afetar o alinhamento
político-militar da região.
A vitória de Vargas em 1951 concretizou a necessidade da impressão de um
novo padrão de relacionamento entre o Brasil e os EUA, balizado por duas frentes: o
discurso nacionalista e a expectativa por uma maior cooperação. Desde a campanha pela
presidência e o processo agravado pela eleição, tratava-se de garantir, naquele
momento, um maior poder de barganha brasileiro em relação aos Estados Unidos.
Ainda dentro da lógica do mecanismo da cooperação típico da relação com os EUA, os
instrumentos bilaterais foram reforçados, mas no segundo governo Vargas fez-se
necessário pensar nos instrumentos multilaterais interamericanos em função da
realização da IV Reunião de Consulta em Washington.
A delegação brasileira explicitava algumas condições de negociação, como a
liberação de crédito do Eximbank e do Banco Mundial para a indústria básica, o
incentivo do governo Truman ao investimento norte-americano no Brasil e a suspensão
de restrições norte-americanas ao café brasileiro. Naquele momento, as expectativas em
relação aos acordos eram elevadas e o chanceler João Neves da Fontoura esperava
“extrair mais vantagens” do que o colega Oswaldo Aranha na década de 1940.
Os acertos bilaterais em abril de 1951, durante a IV Reunião de Consulta na área
econômica e militar comtemplaram uma agenda ampla de temas. O principal era que o
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desenvolvimento e novos suprimentos bélicos em troca da exportação de materiais
estratégicos (manganês e areias monazíticas). Além disso, o Brasil procurava chamar
atenção da administração estadunidense para a importância de um “tratamento
preferencial no contexto latino-americano” (HIRST, 1990, p.8).
Verifica-se que, uma vez mais, o Brasil se relacionava aos interesses estratégicos
norte-americanos, um pré-requisito da relação bilateral. Enquanto dez anos antes os
interesses definiam-se pela utilização das bases no Nordeste brasileiro, suprimento de
materiais bélicos e rompimento do Brasil com o Eixo, na década de 1950 a barganha
deu-se tendo por base o suprimento de materiais estratégicos, a participação de tropas
brasileiras na Coreia e o alinhamento à política norte-americana da Guerra Fria (HIRST,
1990, p.9). Para os EUA era estratégico engajar o Brasil e os latino-americanos na
Guerra da Coreia, para o Brasil abria-se uma área “sensível” de negociações, já que
Vargas tinha diante de si uma “equação de pressões” a ser administrada (HIRST, 1990).
Negociava-se na época um acordo militar entre os países de modo que se estabeleceu
uma estreita relação entre o envio de tropas brasileiras e o acordo. Além disso, à época
foi gerada uma polêmica interna quanto à participação brasileira na nova guerra, com
potencial para se tornar outro conflito mundial.
Em fins de 1951, as autoridades norte-americanas propuseram a assinatura de
um acordo secreto nos moldes do assinado em 1942, mas que se constituía uma derrota
ao Brasil, já que, com o acordo, os EUA isolariam os entendimentos militares das
demandas econômicas brasileiras (HIRST, 1990, p.11). Tanto o Acordo Militar quanto
o Acordo Atômico colocaram o Brasil de Vargas em uma grande pressão que conduziu
à instabilidade política. Houve o afastamento de parte dos setores militares
nacionalistas, mobilização no Congresso Nacional e o desgaste da figura de Getúlio
Vargas em vários setores. Essa mobilização contrária criou novos obstáculos que
obstruíam tanto o processo decisório do Estado quanto a relação com os EUA.
A tramitação morosa no Congresso do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos
além de ter polarizado o debate político mostrou que, pela primeira vez, o debate
nacionalismo versus alinhamento se transformou em tema de discussão nacional. A
polêmica se aprofundaria com a questão petrolífera, gerando o primeiro grande debate
da política externa do Segundo governo Vargas. Merece destaque a análise partidária
desenvolvida por Hirst (1990), enfatizando o papel da UDN em sua fase
“esquizofrênica”, tradicionalmente o partido mais alinhado aos interesses norte140

americanos. Inicialmente, a UDN condenou o pacto militar, alegando atropelar o
Legislativo, numa posição não-unânime dentro do partido. Progressivamente, a UDN
foi se tornando fundamental para a aprovação do Acordo Militar no Congresso e um dos
marcos desse processo foi a indicação do brigadeiro Eduardo Gomes para o cargo de
presidente da Comissão Mista Militar Brasil-Estados Unidos, prevista pelo acordo.
A importância do Acordo era diferente para as partes envolvidas. Enquanto que,
para o lado americano, tratava-se de um instrumento político, para o governo Vargas era
um importante meio de ampliar o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso refletiu-se
na morosidade do andamento de projetos da Comissão, devido à baixa disponibilidade
de recursos financeiros norte-americanos. Segundo Hirst (1990), a Comissão reproduzia
a lógica já antes vivenciada pelas autoridades brasileiras na década de 1940, com a
Missão Cooke, poisse tratava de um programa incompatível com os interesses dos EUA
na América Latina. Para os EUA, o importante era garantir a função do Brasil como fiel
supridor de materiais estratégicos e assegurar um campo fértil para investimentos
privados norte-americanos.
Porém, entre as dificuldades encontradas pelas autoridades brasileiras nas suas
reivindicações econômicas estava a conjuntura política interna dos EUA, uma vez que
1952 era um ano eleitoral. Com a posse do general Eisenhower, o cenário piorou, vez
que o governo norte-americano negou qualquer compromisso quanto ao financiamento
dos projetos da Comissão. O resultado foi a desativação dos trabalhos da CMBEUA em
1953. Para o governo brasileiro foi conveniente naquele momento a desativação para
evitar maior desgaste junto ao Eximbank e ao Bird. Para Hirst (1990, p. 18) é inegável
que a ascensão dos republicanos significou “um retrocesso na política de cooperação
econômica com os EUA”.
A reforma ministerial em junho de 1953 transferiu a pasta da Fazenda para
Oswaldo Aranha, que buscou fortalecer a posição brasileira nas negociações
econômicas com os Estados Unidos, como americanista que era. Por outro lado, houve a
saída de João Neves da Fontoura do Ministério das Relações Exteriores, o que
implicava mudanças nas relações Brasil-Estados Unidos, com fortalecimento da pauta
econômica, porém com muitas dificuldades.
Os Estados Unidos eram cada vez menos simpáticos às medidas econômicas de
cunho nacionalista de Vargas, com destaque à regulamentação da remessa de lucros de
investimentos estrangeiros e a criação de uma empresa com participação majoritária do
Estado para exploração e refinação do petróleo (HIRST, 1990). Foi se caracterizando
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uma relação assimétrica, com cada vez menos espaço de manobra para o Brasil. Houve
a conversão do Eximbank em crédito para pagamento de atrasados comerciais, a
dificuldade na obtenção de financiamentos e a inflexibilidade do governo norteamericano em alterar suas normas para a fixação do preço do café. Associado a esse
processo houve um dinamismo interno da economia brasileira com base na expansão da
ação do Estado e no fornecimento da iniciativa privada nacional, a exemplo da criação
do BNDE e da Petrobrás.
Apesar do alinhamento, o Brasil buscava projetar-se em espaços alternativos no
cenário internacional, como forma de afirmar uma maior projeção externa para o país,
em especial considerando sua posição nas Nações Unidas. Trata-se de ponto crucial
para este trabalho. Um exemplo trazido por Hirst (1990) deu-se durante os debates nas
Nações Unidas sobre a independência da Tunísia (que se concretizou em 1956), em que
o Brasi na condição de membro não-permanente votou pela independência do país,
mantendo-se solidário aos países árabes. Outro aspecto da época foi o surgimento de
uma articulação política entre os países subdesenvolvidos, uma aproximação da
comunidade latino-americana à asiática com o objetivo de “consolidar seus direitos de
autodeterminação, independentemente da dimensão ideológica” (HIRST, 1990, p.21).
Do ponto de vista comercial, a descolonização de regiões produtoras de
matérias-primas poderia significar a diversificação da pauta de exportações para o
Brasil. Nesse sentido, “a busca de uma projeção internacional junto ao mundo
subdesenvolvido implicaria a valorização do espaço multilateral” (HIRST, 1990, p.21).
A presença norte-americana no sistema internacional inibia o acesso das demais nações
capitalistas no sistema internacional. Ao mesmo tempo, no âmbito latino-americano, a
instabilidade política e a presença dos EUA no continente condicionaram as relações do
Brasil com os vizinhos. Em termos multilaterais, as relações dos EUA com a América
Latina concentravam-se em dois órgãos: a Organização dos Estados Americanos (OEA)
e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal). Destaquem-se as
tentativas de aproximação do governo peronista com o Brasil e o Chile, para a formação
de um projeto autonomista no Cone Sul, não aceitas por autoridades do governo
brasileiro e fortemente combatidas pela grande imprensa, alinhada aos pontos de vista
dos EUA.
Durante os anos de 1951 a 1954 dois acontecimentos marcantes ocorreram na
América Latina: a Revolução Boliviana de 1952 e a intervenção norte-americana na
Guatemala em 1954, ocasiões nas quais o governo brasileiro se alinhou com os Estados
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Unidos. Nesse sentido, para Hirst (1990), o Brasil manifestava diferentes posições no
campo econômico e no campo político: ao mesmo tempo em que questionava o caráter
assimétrico nas relações econômicas, sustentava um alinhamento no campo político aos
Estados Unidos. Outro importante fator agravante desse processo foi o desprezo das
classes políticas pelos vizinhos, evidenciando o isolamento político e mesmo
inconsciência quanto à identidade latino-americana por parte da elite brasileira (HIRST,
1990), que incorporava a visão dos Estados Unidos, que encaravam a integração
regional como ameaça ao sistema interamericano. A partir de então o Brasil passou a
seguir a “cartilha ideológica” dos Estados Unidos.
Importante tema que surgiu a partir da década de 1950 e crucial para esse
trabalho é a questão petrolífera, questão retomada quando foram debatidos temas do
desenvolvimento econômico. A partir da década de 1930 surgiu na sociedade brasileira
a preocupação de que refinarias se instalassem (HIRST, 1990). A posição brasileira foi,
contudo, a de defender o refino como atividade de controle nacional, conseguindo, em
1948, que a primeira refinaria no Brasil (Bahia) fosse 100% estatal. Com o crescimento
industrial impulsionado na Era Vargas, especialmente no segundo governo, a
dependência externa do petróleo e derivados tornou-se um problema, ao mesmo tempo
em que empresas estrangeiras se aproveitavam da situação, mais interessadas em
fornecer petróleo do que promover a exploração no território brasileiro. O tema do
petróleo passou a estar atrelado a questões como a própria soberania nacional e a
dependência econômica do Brasil. Neste tema, sobretudo, defendia-se o total monopólio
estatal calcado em dois principais motivos: corrigir os antigos “erros” sobre o baixo
controle estatal sobre a entrada de capital estrangeiro e assegurar um controle total sobre
um ativo estratégico, relacionado à segurança nacional, o petróleo (HIRST, 1990).
As companhias estrangeiras foram favorecidas pela Constituição de 1946 graças
à pressão estadunidense e inglesa (MOURA, 1986 apud HIRST, 1990). Vargas
defendeu a questão da participação norte-americana na construção das refinarias, mas a
pressão dos setores norte-americanos era pela participação na exploração. A campanha
pelo financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional revelou-se tema de interesse
nacional. Naquele momento, portanto, o alinhamento aos EUA revelou-se crucial para o
fortalecimento do Estado brasileiro. Outro fator pertinente à época foi a campanha “O
petróleo é nosso”, aspecto que reforçava a consciência de subdesenvolvimento do
Brasil.
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Assim sendo, pode-se compreender a política externa do segundo governo
Vargas como determinada por dois preceitos: as relações econômicas externas deveriam
contribuir para o desenvolvimento econômico brasileiro e deveria ser mantido o
“alinhamento aos princípios de solidariedade do mundo ocidental” (HIRST, 1990,
p.48). João Neves da Fontoura, primeiro chanceler de Vargas, tinha em seu discurso um
forte viés ideológico, que incorporava em si o conjunto de mensagens de Guerra Fria da
política externa norte-americana. Ponto pertinente lembrado por Hirst (1990) é o fato de
que a formação do gabinete de Vargas e sua a composição política geraram na política
externa um campo minado de contradições e ambiguidades. Era um consenso o
entendimento da “inexorabilidade” do alinhamento aos Estados Unidos, a grande
questão eram as formas de cooperação.
Lançando mão de um discurso mais passional e radical, Vargas associou
questões econômicas à autonomia e utilizou-se do nacionalismo como instrumento
defensivo. A pressão externa e de vários setores internos culminou no processo que
desencadeou no suicídio, já que vários temas que deveriam ser discutidos no âmbito
interno do Estado passaram a ser temas de mobilização geral com a atuação da grande
imprensa em ataques sistemáticos ao governo internamente e externamente.
Para Hirst (1990) dentre os fatores que conduziram ao suicídio residia a
deterioração de seu projeto de política externa, que não mais encontrava o cenário da
década de 1940, numa frustração marcada pelo fracasso no alinhamento negociado com
os Estados Unidos. Apesar do generalizado desinteresse por parte dos EUA, durante o
governo Truman houve uma preocupação quanto aos desdobramentos da eleição no
Brasil e esta foi se transformando em uma incompatibilidade e receio por parte das
autoridades norte-americanas.
O suicídio de Vargas, ocorrido em 1954, gerou forte apreensão no departamento
de Estado. O medo era que a relação com os EUA se deteriorasse e que houvesseforte
presença comunista no Brasil. Após um tempo, houve a sensação de alívio por parte dos
EUA, com a formação do governo Café Filho e a composição do novo ministério e do
novo governo que, na visão norte-americana, era “potencialmente estável” e próamericano (HIRST, 1990, p. 59)
Assim sendo, nas duas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial,as
relações EUA/América Latina estiveram subordinadas à nova projeção internacional
assumida pelo primeiro, considerando o fato de os EUA terem emergido como potência
hegemônica mundial apoiada em sua superioridade militar, bélica e econômica (SILVA,
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1992). É importante compreender a projeção externa do Estado norte-americano como
intrinsecamente associada à economia, a ideia de um “mundo aberto” (open-world
approach) que deveria se pautar pela eliminação de barreiras ao livre comércio e ao
livre fluxo de serviços e capitais, com uma expressiva demanda por mercados externos e
acesso a matérias-primas.
No pós-guerra, essas demandas refletiram-se na criação de uma relação de
dependência econômica em relação à América Latina, já que os EUA se tornaram o
principal mercado, tanto para importações,quanto para exportações norte-americanas. A
isso se deveao fato de a maior preocupação em relação à América Latina estar associada
à economia e não a objetivos de segurança.
A preocupação maior do governo estadunidense era a de consolidar e aprofundar
a esfera de influência que os EUA tinham sobre o subcontinente. Nesse sentido, alguns
instrumentos foram criados para cumprir esse objetivo, dos quais destacam-se a criação
de um mecanismo regional multilateral de defesa, formalizado na assinatura do
anteriormente citado Tratado Interamericano de Assistência Recíproca,de 1947, e de um
mecanismo regional de cooperação e formalização das relações jurídico-políticas entre
as repúblicas americanas, consubstanciado na criação da Organização dos Estados
Americanos

em 1948 (SILVA,1992), com sede em Washington. Houve ainda a

assinatura de uma série de acordos bilaterais entre os EUA e os países latinoamericanos, com o objetivo de assegurar o monopólio estadunidense sobre
equipamentos, treinamento e fornecimento de armas às Forças Armadas da região. Silva
(1992) chamaa atenção para o grau de adesão dos países latino-americanos ao papel dos
EUA como “defensores” do “Mundo Livre” no plano da política/militar.
No plano da economia, contudo, o consenso não se sustentava, na medida em
que os EUA defendiam uma economia mundial aberta, o livre comércio e a criação de
um ambiente político favorável ao investimento privado – essa a forma pela qual seria
possível o desenvolvimento latino-americano. Assim sendo, o nacionalismo e
protecionismo de muitos governos latino-americanos eram mal-vistospor Washington, e
os ideais se chocavam. Para muitos dos países, a visão do desenvolvimento era
concebida em termos de industrialização, protecionismo e maior controle do Estado
sobre a economia (SILVA, 1992), projeto que propiciava o crescimento do mercado
interno e a diversificação da estrutura primário-exportadora.
Tal

impasse

econômico

se

manifestou

claramente

nas

Conferências

Interamericanas, a exemplo da Conferência de Chapultepec (1945), na qual a atuação
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norte-americana foi sempre no sentido de eliminar todas as formas de nacionalismo
econômico e barreiras comerciais, também opondo-se à criação de um organismo
financeiro regional para o desenvolvimento econômico. Essa tendência se repetiu
durante a Conferência de Bogotá (1948) destinada a formalizar a criação da OEA.
Apesar de essas iniciativas terem gerado acordos, em sua maioria continham termos
gerais e sem compromisso concreto.
O

descontentamento

latino-americano

se

expressou

na

criação

no

desenvolvimento de um novo organismo voltado para o desenvolvimento da América
Latina – a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal), conforme
referência anterior, um órgão especializado das Nações Unidas e fora da jurisdição
intramericana – os EUA se opuseram à criação, alegando uma duplicidade de funções
entre a Comissão e o Conselho Intramericano Econômico e Social (Cies),
posteriormente incorporado à OEA. Silva (1992) aponta que a isso se deve o fato de que
a hegemonia norte-americana pôde se exercer muito mais fortemente no âmbito da OEA
do que da ONU. A postura norte-americana atuava no sentido de perpetuar um padrão
de relacionamento econômico assimétrico, no qual as economias latino-americanas
“deveriam manter-se como fornecedoras de matérias-primas necessárias ao consumo
doméstico e à produção industrial norte-americana” (SILVA, 1992, p.8). Do lado latinoamericano, os esforços ocorriam no sentido de reduzir ou mesmo eliminar a assimetria,
processo associado a um novo modelo de crescimento econômico, o de “crescimento
para dentro”: o setor agroexportador dava lugar a uma base industrial diversificada, ao
mesmo tempo em que outras transformações ocorriam (crescimento urbano;
consolidação de novos grupos sociais).
Essas transformações econômicas e sociais no continente americano eram
incompatíveis com a orientação estadunidense, cuja ênfase se deu no investimento
privado e no anticomunismo. A medida tomada pelo governo norte-americano foi a de
apoiar tendencialmente regimes ditatoriais na região vistos como “confiáveis” e
“estáveis”. Assim sendo, após a posse de Einsenhower, em 1954, houve um
recrudescimento do discurso anticomunista e a partir de então uma associação cada vez
mais clara entre questões de segurança e a economia.
A eclosão da Guerra da Coreia (1950) favoreceu o fortalecimento de um novo
tipo de abordagem para a ação externa dos EUA, a chamada “abordagem da Guerra
Fria” (PACKENHAM, 1973 apud SILVA, 1992), que perdurou de 1950 até o início da
década de 1960. As principais características dessa abordagem foram a mudança na
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ajuda militar e econômica, com um incremento que, contudo, continuava a colocar a
América Latina longe das prioridades da política externa norte-americana. Nesse
sentido, Silva (1992) defende uma “deterioração” nas relações entre os EUA e a
América Latina iniciada a partir de 1956 tendo por base três acontecimentos: o processo
de desestalinização e a ascensão de Kruschev na URSS e o início da “coexistência
pacífica”, que implicou maior ênfase na competição tecnológica e econômica entre as
potências; a evolução da conjuntura econômica e política latino-americana com o
avanço do processo de redemocratização em vários países latino-americanos como
Argentina, Peru, Venezuela, Colômbia; a existência de desacordos dentro da
administração Eisenhower quanto à política econômica dos EUA para a América Latina.
Apesar desses indícios iniciais, somente a partir de 1958 uma sucessão de
acontecimentos revelou uma real deterioração na relação entre os atores.
A sucessão presidencial foi conflituosa após o suicídio de Vargas, e surgiu um
processo conhecido por Movimento 11 de Novembro, comandado pelo marechal
Henrique Teixeira Lott,cujo objetivo era garantir as posses do presidente e vicepresidente eleitos, Juscelino Kubitschek e João Goulart que, em 1956 assumiram a
presidência e vice-presidência do país. O governo JK reafirmou a solidariedade política
aos EUA e à “causa ocidental” e, no plano econômico, lançou uma ofensiva para
assegurar a reativação do fluxo de investimentos externos públicos e privados.
O principal instrumento da política econômica foi o “Plano de Metas”, cujo
objetivo era o de acelerar e complementar o processo de substituição de importações
através do investimento nos setores de infraestrutura, bens intermediários e bens de
capital (SILVA, 1992). Para esse pilar da administração JK, dois fatores foram
essenciais: a presença do Estado como “empresário” gestor do desenvolvimento
econômico e o recurso às fontes externas de financiamento/investimento –cujo
instrumento principal foi a famosa Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do
Crédito (Sumoc), “herdada do governo Café Filho que criava condições especiais à
entrada de capital estrangeiro” (SILVA, 1992, p.15).
Silva (1992) fornece uma explicação econômica sobre a importância do
investimento estrangeiro para o Plano de Metas. A necessidade de recorrer a recursos
externos era determinada pela insuficiência da poupança interna para atender ao elevado
volume de inversões preconizado pelo Plano de Metas, além de que o país enfrentava
desequilíbrios estruturais no Balanço de pagamentos, após a queda de receitas da
exportação
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modo
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necessário
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não

somente

capitais
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privadosmas,também,recursos públicos. Desse modo, a agenda diplomática da política
externa de JK estava pautada em dois eixos: a negociação de acordos
regionais/internacionais que estabilizassem as cotações internacionais do café; as
reivindicações de ampliação dos empréstimos fornecidos pelas entidades internacionais
de crédito público (SILVA, 1992).
Após 1958, contudo, a atuação diplomática do governo JK foi substancialmente
alterada. Naquele ano, surgiu um contexto propício à renovação de mudanças
concentradas na cooperação econômica. Em maio do mesmo ano, aproveitando a
passagem do vice-presidente norte-americano Richard Nixon pela América Latina, JK
enviou uma carta a Eisenhower solidarizando-se pelas “agressões” sofridas pelo seu
vice-presidente e lançou um questionamento quanto às relações panamericanas de forma
genérica, solicitando ação por parte dos EUA pelo “ideal panamericano”. Deste
contexto nasceu a Operação Pan-Americana (OPA), cuja resposta norte-americana foi
igualmente genérica e cautelosa (SILVA, 1992).
Posteriormente, a iniciativa da OPA foi lançada oficialmente em discurso oficial
do presidente em 20 de junho de 1958, perante embaixadores das repúblicas americanas
no Rio de Janeiro,transmitido para todo o país por cadeia de rádio e TV. Silva (1992)
identifica três aspectos básicos: a OPA como anseio do Brasil como mais autonômo e
atuante na política internacional, autonomia expressa especialmente na relação com os
EUA; tinha por objetivo principal o combate ao subdesenvolvimento econômico da
América Latina, encarado como o maior problema, propondo uma associação entre
desenvolvimento econômico e segurança; a OPA é apresentada como uma iniciativa de
caráter e objetivos multilaterais, e “ao Brasil coube o lançamento da proposta, mas sem
qualquer pretensão de assumir a liderança no continente” (SILVA, 1992, p.19). Naquele
momento, o Brasil queria aproveitar a visita do secretário de Estado norte-americano,
John Foster Dulles, como oportunidade de difusão e propaganda da OPA.
A relação com os EUA ganhou uma importância a mais durante a era JK,em
especial devido à dificuldade que o Brasil enfrentara entre 1957 e 1958 para fechar seu
Balanço de Pagamentos mediante a queda dos preços internacionais do café –
responsável, naquele momento, por 60% das exportações do país. Nesse sentido,
entraram em negociação naquele momento empréstimos do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e ao Eximbank e um possível acordo entre produtores latinoamericanos de café, com o objetivo de estabilizar os preços do produto.
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Uma vez mais bem delimitados os objetivos da OPA, a reação dos EUA foi de
cautela à frieza, na medida em que evitava assumir compromissos. Importante ponto em
relação à OPA foi ter estabelecido espécie de “diálogo de surdos” entre o Brasil e os
EUA, na medida em que Washington privilegiava a OPA e temas multilaterais em
detrimento dos assuntos bilaterais. As diferenças ficaram mais evidentes quando da
articulação para a produção de uma declaração conjunta que coroasse a visita de Estado
de Foster Dulles. Na ocasião, os EUA rejeitaram qualquer referência à OPA, fazendo
somente referência ao combate ao comunismo, o que JK não aceitou. Os EUA, então,
recuaram e concordaram em assinar a “Declaração de Brasília”, pequena “vitória”
brasileira (SILVA, 1992) por conter referências aos objetivos da OPA.35
O Brasil enviou às embaixadas americanas um aide-mémoire no qual afirmava
os objetivos básicos daOperação e sugeria que se iniciassem consultas informais
visando à criação de um comitê de representantes especiais – o Comitê dos 21. O
objetivo do governo brasileiro era o de dotá-lo de autonomia e flexibilidade de ação e os
EUA se opuseram ao Comitê, propondo uma reunião informal de chanceleres de curta
duração (SILVA, 1992). A reunião informal de chanceleres americanos foi realizada em
Washington

em 23 e 24 de setembro de 1958 e o Brasil apresentou um novo aide-

mémoire com propostas de plano de ação comum contra o subdesenvolvimento,tendo
por base um documento produzido no âmbito do Ministério das Relações Exteriores
(MRE) intitulado “Estudos Econômicos da OPA”, um extenso estudo das economias
latino-americanas e suas principais deficiências e desequilíbrios.
Contudo, ainda assim, era improvável que o governo norte-americano
assimilasse tais ideias, e este acabou por deixá-las de lado. A contraproposta norteamericana num comunicado36 foi a de sugerir que seis temas apresentados no primeiro
aide-mémoire fossem tomados como agenda básica para a formulação de novas medidas
de cooperação econômica. Apesar de alguns setores do governo considerarem o Cômite
dos 21 e a postura norte-americana uma “vitória”, do ponto de vista das realizações
concretas a OPA permanecia na estaca zero, em grande parte devido à falta de definição
de linhas de ação por parte do governo brasileiro. A primeira ação do governo antes da
primeira reunião brasileiro foi a criação da Comissão Brasileira da Operação PanAmericana, com o objetivo de servir como “órgão de consulta do governo, encarregado

35

Os objetivos eram: maior participação da América Latina na política internacional e combate ao
subdesenvolvimento como parte inseparável da segurança coletiva do hemisfério (SILVA, 1992).
36
O comunicado recomendava a adoção imediata de “medidas concretas”.
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de propor diretrizes no sentido de adotar medidas de caráter multilateral, tendentes ao
combate ao subdesenvolvimento no Hemisfério” (SILVA, 1992, p.26).
Quando da realização da primeira reunião do Comitê dos 21, de 17 de novembro
a 12 de dezembro de 1958, a delegação norte-americana delimitou os campos de ação
sobre os quais o Comitê deveria atuar37. As instruções contrastavam fortemente com a
estratégia adotada pela delegação brasileira, que reafirmava o caráter político da OPA,
associando o desenvolvimento econômico à democracia. Essa estratégia tinha por
objetivo forçar um comprometimento mais explícito do governo norte-americano com a
OPA. O impasse gerou embates entre a delegação brasileira e a norte-americana no
âmbito da comissão, mas o ponto que mais gerou polêmica foram afirmações acerca do
bloco comunista.
Além de fazer prognósticos de que o crescimento da economia soviética levaria
a taxas de renda superiores per capita às dos EUA, o chefe da delegação brasileira
Augusto Frederico Schimdt “alertava para a possibilidade de que tanto o Brasil como
os demais países latino-americanos tivessem que aumentar suas exportações

para

“mercados não convencionais” (SILVA, 1992, p.28). Em discurso na Escola Superior
de Guerra (ESG), JK reforçara o discurso que seria depois apresentado, afirmando que,
“caso os EUA não modificassem a sua política, a região poderia se aproximar do bloco
comunista” (SILVA, 1991, p.28), espécie de ultimato aos EUA com o objetivo de obter
ajuda econômica.
O tema sobre a aproximação do bloco comunista, contudo, é muito importante
para a política externa brasileira, tendo havido um longo debate desde o início do
governo JK, que polarizava setores do governo e da sociedade acerca do reatamento das
relações comerciais e diplomáticas com a URSS, rompidas desde 1947. O governo, em
resultado a essa postura de JK, optou pelo reatamento comercial concretizado em 1959.
Nesse sentido, tanto a fala do delegado brasileiro no Comitê quanto a postura de JK
revelam o fortalecimento da postura brasileira de aproximação ao bloco soviético. O
conteúdo da “Declaração Conjunta” ao fim do Comitê dos 21 revela o impasse entre as
delegações, na medida que só repetiu comunicados anteriores. Nesse sentido, o governo
estadunidense continuava tentando introduzir questões e problemas bilaterais nas
negociações globais relativas à OPA (SILVA, 1992).
37

Com enfoque em três pontos principais: o incremento de fluxo de capitais, públicos e privados, para
projetos de desenvolvimento; a ampliação da cooperação técnica, através da intensificação dos diversos
programas, seja no plano bilateral ou através de organismos bilaterais e multilaterais; expansão do
comércio internacional.
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Embates também ocorreram no âmbito da criação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). As delegações acordaram um meio termo, com a concessão da
OEA de encarar as crises econômicas da mesma forma que encarava as políticas. Da
reunião do Cômiteem Buenos Aires, realizada entre 28 de abril e 8 de maio de 1959, a
estratégia brasileira seguiu a linha pautada por dois objetivos: pela aprovação de
resoluções em caso de crise econômica e a retomada de discussões em nível político. Na
prática, ao inverso do que foi discutido anteriormente, o foco de Buenos Aires pautou-se
na condição econômica do Brasil. Como assinala Silva (1992), o único ganho político
em Buenos Aires foi a continuidade da OPA, o reforço da iniciativa brasileira de incluir
o tema do desenvolvimento econômico na agenda da conferência e realizar reuniões de
mais “alto nível”. Em outras palavras, o objetivo brasileiro era o de ganhar tempo e
ampliar o campo de ação política.
A década de 1960 trouxe consigo importantes mudanças na geopolítica da
América Latina com a Revolução Cubana, ocorrida em 1959. As relações entre os EUA
e Cuba se deterioraram rapidamente e o processo resultante foi a expulsão de Cuba da
OEA em 1962 (SILVA, 1992). O impacto no continente foi considerável, já que
implicou aumento das pressões econômicas e diplomáticas sobre Cuba e uma mudança
de direcionamentos que deve levar em conta “a necessidade de os EUA buscarem o
apoio latino-americano para adoção de sanções bilaterais e multilaterais contra o
governo cubano” (SILVA, 1992, p.34). Assim sendo, dentro do sistema interamericano,
os EUA buscavam forjar a ação política contra Cuba, fato que se evidenciou na VII
Reunião de Consulta de Chanceleres Americanos (agosto de 1960 em São José da Costa
Rica), cuja declaração final condenava expressamente as intervenções soviéticas nos
assuntos interamericanos. Contudo, já havia uma conscientização por parte dos EUA de
que seria necessário “evitar uma nova Cuba”, ou seja, ampliar a assistência à América
Latina, presente desde o fim do governo Eisenhower até a administração Kennedy.
Naquele momento a política externa dos EUA para a América Latina estava
evoluindo para a adoção de posturas mais concretas. Um fator importante ocorrido foi o
convite de Cuba ao Brasil, no início dos anos 1960, para a participação numa
conferência de países subdesenvolvidos. A resposta do chanceler brasileiro, Horácio
Lafer, foi de negar de forma vaga, o que gerou estranhamento aos cubanos. O Brasil
teve naquele momento – já tendo tido anteriormente, na Conferência de Bandung em
1955, por exemplo - oportunidade de aderir ao movimento terceiro-mundista e abriu
mão, preferindo preservar o apoio dos EUA.
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Em julho de 1960, ocorreu na Costa Rica a VII Reunião de Consulta e contou
com a postura brasileira de apoiar a OPA. A postura dos EUA demonstrava a maior
preocupação com o continente, já que estes anunciaram a intenção de criar um fundo de
US$ 600 milhões destinado a projetos de desenvolvimento social na América Latina,
projeto rapidamente aprovado pelo Congresso norte-americano e, a partir de então, o
desejo da delegação brasileira no Comitê dos 21 passou a ser o de estabelecer relações
mais harmônicas com a delegação norte-americana com enfoque nas questões
desenvolvimentistas.
Nesse sentido, para Silva (1992), o lançamento da Operação Pan-Americana
representou uma considerável ampliação na agenda econômica externa brasileira como
uma iniciativa política, fato que se evidencia pela generalidade das formulações e
ausência de propostas concretas. Nesse sentido, heranças da OPA para a PEB foram: o
multilateralismo, a autonomia e o desenvolvimento. Junto desses vieram o reforço da
comunicação interministerial (entre o Ministério da Fazenda e o Ministério das
Relações Exteriores, por exemplo) e a reinserção na PEB de temas como o alinhamento
e o desenvolvimento econômico sob o prisma do multilateralismo, indo de encontro à
política externa norte-americana para a América Latina e abrindo uma nova perspectiva
de atuação externa brasileira, a do pragmatismo comercial.
Muito embora o principal interlocutor do governo brasileiro tenha sido os EUA,
a OPA se constituía iniciativa diplomática de multilateralismo que ia muito além da
retórica. Segundo Silva (1992), ela significou um instrumento em si da condução da
ação diplomática e uma experiência de cooperação política e econômica regional sem
precedentes, sendo o primeiro passo na integração posterior latino-americana, e também
passo importante para a postura brasileira nas Nações Unidas, em especial em relação à
Palestina.
Na análise de Hélio Jaguaribe (1958)38 lembrada por Silva (1992), há duas
concepções básicas que resumem as visões dominantes a respeito da condução das
relações internacionais do país – americanistas x neutralistas. A OPA buscou conciliar
essas duas visões irreconciliáveis: do lado americanista, por exemplo, a manutenção da
solidariedade política aos EUA e uma suposta “complementariedade” de interesses entre
os atores; do lado neutralista, por exemplo, a busca da ampliação da autonomia
internacional do Brasil. As ambiguidades da OPA revelam, também, as ambiguidades
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próprias do governo JK e, ainda, próprias da política externa brasileira, naquele
momento num impasse entre os grupos nacionalistas e os ocidentalistas. Para Gonçalves
(2017), hesitação seria a melhor expressão para definir a política externa de JK, na
medida em que coexistiam correntes políticas distintas dentro do governo. Nesse
sentido, a determinação do governo JK em promover o desenvolvimento social e
econômico do Brasil tendo por instrumento a política externa esbarrou nos limites do
conflito “Leste-Oeste”, como ficou evidenciado no discurso do chanceler Francisco
Negrão de Lima39 na abertura da AGNU em 1958:
A experiência de treze anos de existência dessa organização tornou patente
que o subdesenvolvimento é a grande e verdadeira ameaça à segurança
coletiva, visto que ele constitui sempre instrumento de agitação de massa e
dos ressentimentos nacionais contra os povos mais afortunados (FUNAG,
1995, p.116 apud GONÇALVES, 2017, p.96).

Talvez dentre as mais importantes lições deixadas pela OPA,pode-se citar o
deslocamento da política externa em torno dos aspectos ligados ao campo políticoestratégico e aqueles ligados ao desenvolvimento econômico, esse último notoriamente
campo no qual o Brasil passou a desempenhar postura mais crítica, autônoma e capaz de
articular o próprio discurso – característica posteriormente desenvolvida pela
diplomacia brasileira em foros multilaterais na área como a Cepal e a OMC.
Nesse sentido, como exposto até aqui, para compreensão das novas diretrizes da
PEB a partir da década de 1960, pressupõe-se necessária uma breve análise da economia
brasileira até aquele momento. Segundo Gonçalves (2017), ao transferir a ênfase no
setor de bens e equipamentos para o setor de bens de consumo duráveis, especialmente
as indústrias automobilística e de eletrodomésticos, a política econômica do governo JK
promoveu um considerável crescimento industrial, contando, especialmente, com
investimentos externos, a ponto de o PIB brasileiro ter crescido a uma taxa anual de
7%40 à época. Contudo, apesar do expressivo crescimento industrial, a economia
brasileira naquele momento ainda dependia das exportações de seu principal produto, o
café, que representava mais de 60%41 da pauta das exportações. Dada tão expressiva
mudança na base econômica brasileira, que passara de estritamente agrícola a industrial,
fazia-se necessária “outra inserção internacional” (GONÇALVES, 2017, p.91),
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passando de país meramente exportador de produtos primários a um país comprometido
em expandir sua realidade e mercados.
Além disso, o crescimento industrial significativo da Era JK acarretou muitas
consequências na economia nacional herdadas a posteriori. Em consonância com a
linha “desenvolvimentista” (que apoiava a industrialização como modelo econômico
ideal e o Estado como promotor desse desenvolvimento) recusou restrições aos gastos
públicos recomendadas pelo FMI, alegando que estas poderiam prejudicar o seu Plano
de Metas (BANDEIRA, 1978, p.396 apud GONÇALVES, 2017, p. 97).
O café era uma grande preocupação externa do Brasil na década de 1950. Em
1957,foi assinado o Tratado de Roma, que formou a Comunidade Econômica Europeia,
com a possibilidade de o projeto Euráfrica (a concessão de preferências tarifárias aos
produtos que a Europa importava da África) se tornar realidade, uma realidade
preocupante ao governo brasileiro, já que quase a totalidade da África era formada por
colônias das metrópoles europeias, o projeto prejudicaria diretamente países produtores
de matérias-primas como o Brasil.
Para impedir que os produtos tropicais brasileiros fossem prejudicados na
concorrência com produtos tropicais africanos nos mercados dos países desenvolvidos,
“fazia-se necessário que o governo brasileiro passasse a apoiar a luta dos africanos para
se tornarem politicamente independentes das metrópoles europeias” (GONÇALVES,
2017, p.104), numa aproximação “cartelista” entre o Brasil e a África, além de que a
independência dos povos africanos poderia criar mercados para os produtos
manufaturados brasileiros. Mobilizado, o governo brasileiro assinou em 1959 o Acordo
Internacional do Café, cujo objetivo era o de garantir preços mínimos do produto no
mercado internacional. Naquele momento a economia brasileira, para além da questão
do café, enfrentava dificuldades: inflação alta, déficit orçamentário, expressiva dívida
externa.
Duas “pedras no sapato” do governo brasileiro eram Portugal e os EUA. Para o
primeiro, era fundamental o apoio brasileiro à ideia de um Império Ultramarino.
Excluído da ONU até 1955, Portugal contava com o Brasil para convencer os demais
países que o seu domínio sobre as províncias ultramarinas “diferia do colonialismo
tradicional” (GONÇALVES, 2017, p.104) e o Brasil apoiou o colonialismo português,
assinando, em 1953, o Tratado de Amizade e Consulta, num apoio que se caracterizava
como “gratuito”, ou seja, sem contrapartida para o lado brasileiro, e numa situação de
submissão da diplomacia brasileira. Esse quadro se modificou já desde a campanha
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presidenciável de Jânio Quadros, que declarou ser inadmissível que o Brasil continuasse
a garantir seu apoio a Portugal sem nenhuma compensação – não seria mais possível
para a diplomacia brasileira seguir considerando o colonialismo português como
exceção.
Já para os EUA, após o período da Segunda Guerra Mundial, a relação com a
América Latina passou a estar relegada a um controle ideológico, uma luta contra o
comunismo e o alinhamento à “segurança hemisférica”, princípios reforçados pelas
iniciativas do Tiar e pela criação da OEA. Pelo tamanho, população, desenvolvimento e
relação com os vizinhos, o Brasil tornou-se indispensável aos EUA nessa estratégia
ideológica.
No plano interno, o alinhamento ideológico aos EUA teve consequências
significativas. Cabe lembrar que, em 1935, ocorreu a chamada “Intentona Comunista”,
um conjunto de levantes de caráter revolucionário operados por membros do Exército
brasileiro e militares comunistas e que insuflou nas elites militares do Brasil um ódio ao
comunismo. Como já citado, em 1947, o PCB (então Partido Comunista do Brasil) teve
seu registro cassado e no mesmo ano romperam-se relações diplomáticas com a URSS.
A lógica dentro das Forças Armadas era a de que um hipotéticogoverno socialista
constituía grande ameaça à segurança do país.
Ademais, houve um contexto externo em meio à Guerra Fria que certamente
influenciou no processo de mudanças na PEB. O primeiro ponto foi o degelo
inaugurado pelos soviéticos após a morte de Stálin, em 1953; o segundo acontecimento
foi a Conferência Afro-Asiática de Bandung em 1955; o terceiro marco foi a Crise do
Canal de Suez em 1956, já especificado no primeiro capítulo. Em todas essas situações
a URSS foi denunciada como “ameaça” ao mundo ocidental (GONÇALVES, 2017).
Em 1961, como analisado no capítulo 1, foi fundado em Belgrado o Movimento dos
Países Não-Alinhados, reunião de países que não se identificavam com nenhum dos
dois lados na bipolaridade característica da Guerra Fria, que opôs os EUA capitalista à
União Soviética socialista. O Movimento também pôde ser conhecido como Terceiro
Mundo, espécie de “Terceira Força” paralela às existentes. Associado a esses processsos
políticos, a década de 1960 viu a intensificação dos movimentos de libertação nacional e
os processos de descolonização na Ásia e na África.
A partir de 1959, com a Revolução Cubana, a América Latina passou a ser
encarada como área de tensão militar para os estadunidenses. Após a Revolução, houve
uma forte pressão estadunidense para que os demais países latino-americanos isolassem
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Cuba. Dois eventos merecem menção: a “Aliança para o Progresso” e o episódio da
Baía dos Porcos. O primeiro objetivava disponibilizar recursos financeiros para
promover o progresso e evitar a influência soviética. O segundo situou-se no ano de
1961, quando cubanos exilados nos EUA, armados e treinados pela CIA,desembarcaram
no sul da ilha, na Baía dos Porcos, num desembarque frustrado. O episódio mostrou a
preocupação norte-americana com outros movimentos revolucionários na região e as
tensões se intensificaram quando, no ano de 1962, aviões-espiões dos EUA
fotografaram rampas de lançamento de mísseis instaladas em Cuba pelos soviéticos
(GONÇALVES, 2017), episódio que ficou conhecido como “Crise dos Mísseis”.
Durante treze dias, enquanto as partes negociavam, o mundo viveu a expectativa de uma
guerra nuclear.
Nesse difícil contexto elegeu-se, em 1960, Jânio Quadros pelo partido
conservador União Democrática Nacional (UDN), ex-governador de São Paulo e
opositor a Getúlio Vargas, tendo tomado pose no ano de 1961. Afonso Arinos foi o
escolhido pelo presidente Jânio Quadros para ser ministro das Relações Exteriores,
político de perfil conservador e escalado para “promover uma política externa
inovadora” (GONÇALVES, 2017, p.98). Outra figura notória para a política externa de
Jânio Quadros foi San Tiago Dantas, deputado federal eleito em 1958 por Minas Gerais,
escritor, jornalista e professor de Direito. Em agosto de 1961 foi nomeado por Quadros
embaixador junto às Nações Unidas, cargo que não chegou a assumir em virtude da
renúncia do presidente.
Ambas as figuras anteriormente citadas, Arinos e Dantas, foram fundamentais
para a gênese da chamada Política Externa Independente (PEI), como ficou
caracterizada a política externa dos governos Jânio Quadros e João Goulart, espécie de
síntese brilhante dos interesses aparentemente irreconciliáveis da cafeicultura,
industrialização e o pensamento da esquerda (GONÇALVES, 2017). Havia uma
formulação entre o meio intelectual e político pelo menos desde a década de 1930 e que
atingiu a maturidade na década de 1950, numa preocupação com o futuro do Brasil e
estudos sistemáticos do Brasil de caráter econômico, sociológico, político e cultural.
Marcos desse processo foram a criação do Grupo de Itatiaia (grupo de intelectuais que
se reuniam no parque homônimo para debater os temas acima relacionados) e, em 1956,
a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), que, na época, era um forte
contraponto à conservadora Escola Superior de Guerra (ESG) e a seu principal
doutrinador conservador, Golbery do Couto e Silva (GONÇALVES, 2017). Ambos o
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Iseb e a ESG, contudo, pensavam um projeto nacional associado à inserção
internacional do Brasil.
A Política Externa Independente (PEI) tinha por objetivo colocar o Brasil
em uma posição equidistante em relação às superpotências – EUA e URSS - numa
posição denominada “terceira posição”; “não engajamento” ou “neutralismo positivo”
(GONÇALVES, 2017). Nas palavras de Dantas42:

Na origem de cada atitude, na fixação de cada linha de conduta, estava
presente uma constante: a consideração exclusiva do interesse do Brasil, visto
como um país que aspira (I) ao desenvolvimento e à emancipação econômica
e (II) à conciliação histórica entre o regime democrático representativo e uma
reforma social capaz de suprimir a opressão da classe trabalhadora pela classe
proprietária (DANTAS, 2011, p.9).

Nesse projeto da PEI, de difícil execução, as maiores dificuldades não residiam
no plano externo, tampouco nas superpotências, mas nos “aliados internos cultivados
pela superpotência” (GONÇALVES, 2017, p.110), que consideravam a subordinação à
superpotência “condição natural”. A PEI enfrentou forte contexto de instabilidade
interna nos planos político e econômico, o que explica ter se modificado, inclusive
tendo ocorrido a renúncia de Jânio Quadros apenas seis meses após a posse, por perder
apoio de aliados, no Congresso e na sociedade brasileira. Após sua renúncia, uma grave
crise política se instalou, e a cúpula militar afirmou que não aceitaria a posse do vice
João Goulart. Alguns grupos identificados mais à esquerda, como Leonel Brizola,
iniciaram a chamada “Campanha pela Legalidade”, que defendia a posse de Goulart,
tendo o país chegado perto de uma guerra civil. Em 1961, Jango, como João Goulart
também ficou conhecido, tomou posse, num breve interregno parlamentarista.
San Tiago Dantas foi escolhido como ministro das Relações Exteriores do
primeiro gabinete parlamentarista sucedendo Afonso Arinos, e, apesar do contexto
instável na política interna, pode-se dizer que houve continuidade (CERVO; BUENO,
1992). Após o fim do breve período parlamentarista, Dantas foi designado ministro da
Fazenda de Jango, assumindo num período delicado a pasta. Já na pasta do Exterior, o
escolhido foi Hermes Lima, de atuação considerada moderada. Depois dele, Jango
contou com outros dois ministros na pasta do Exterior: o jurista Evandro Cavalcanti
Lins e Silva (de junho a agosto de 1963) e João Augusto de Araújo Castro (de agosto de
1963 a março de 1964).
DANTAS, San Tiago. Política Externa Independente. Brasília: FUNAG, 2011. “Prefácio” e“Programa
de Governo – Política Internacional”
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Para Brito Cruz (1989 apud GONÇALVES, 2017) há três fases características
da PEI: a fase neutralista, sob a presidência de Quadros (31/01/1961-25/08/1961), cujo
objetivo era alçar o Brasil à liderança do Terceiro Mundo; a fase de polarização
ideológica (8/1961 a 10/1962), que mantém características da fase anterior, porém há a
tentativa de reaproximação dos EUA e a fase de um maior pragmatismo (11/1962 a
3/1964), fase em que a ideia da neutralidade é abandonada em função do maior
comprometimento com o projeto do desenvolvimento econômico-social do Brasil. De
1961 a 1964, o Brasil teve cinco ministros das Relações Exteriores: Afonso Arinos de
Melo Franco (janeiro a setembro de /1961); San Tiago Dantas (setembro de 1961 a
julho de 1962); Afonso Arinos de Melo Franco (julho a setembro de /1962); Hermes
Lima (setembro de 1962 a junho de 1963); Evandro Lins e Silva (julho de 1963 a
agosto de 1963) e João Augusto de Araújo Castro (de agosto de1963 a março de1964).
A PEI efetuou mudanças em todos os domínios das relações exteriores do Brasil;
os destaques foram notoriamente a aproximação em relação às ex-colônias africanas com consequente abertura de embaixadas neste continente - e em relação à Ásia – tendo
a diplomacia brasileira votado em favor da discussão sobre a entrada da República
Popular da China na ONU; a mudança de postura em relação ao colonialismo português
e a aproximação da URSS, em especial já na última fase da PEI. Segundo Arinos,
naquele momento,o Brasil encontrava-se em situação favorável para servir de elo entre
o mundo afro-asiático e as grandes potências ocidentais – ideia já anteriormente
defendida pelo diplomata Adolpho Justo Bezerra de Menezes no livro “O Brasil e o
Mundo Ásio-Africano”, tendo este sido representante do Brasil na Conferência de
Bandung (1955) (GONÇALVES, 2017).
Ponto sensível da PEI foi a aproximação em relação ao bloco socialista, em
especial considerando a missão comercial chefiada por Jango,quando vicepresidente,enviada à China por Jânio Quadros em 1961; no mesmo ano a missão
chefiada pelo jornalista João Dantas aos países socialistas do Leste Europeu,com o
objetivo de ampliar o mercado consumidor dos produtos exportados pelo Brasil; o
reatamento das relações diplomáticas com a URSS, em novembro de 1961 e a
discordância brasileira sobre a expulsão de Cuba da OEA, em 1962. A título de síntese,
os fundamentos da PEI eram: a mundialização das relações internacionais do Brasil, a
atuação isenta de compromissos ideológicos e a busca da ampliação das relações
internacionais do Brasil com objetivos comerciais (CERVO; BUENO, 1992, p. 333).
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No contexto da PEI, a aproximação do Brasil em relação à América Latina era
encarada como um instrumento político para uma ação internacional mais positiva em
especial na relação com os EUA (GONÇALVES, 2017), ou, nas palavras de Dantas, “o
pan-americanismo era um instrumento de luta pela emancipação econômica e social das
nações desse hemisfério”43. Marcos desse processo foram a assinatura, em fevereiro de
1960, do Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Livre
Comércio (Alalc) como resultado dos estudos da Cepal, iniciativa que sofreu fortes
pressões por parte dos EUA e do FMI. O divisor de águas, nesse sentido, tanto em
relação ao acirramento da postura ideológica dos EUA para a América Latina quanto
em relação ao fortalecimento da postura dessa última em favor do desenvolvimento
socioeconômico regional foi a Revolução Cubana (1959).
Nos caso dos EUA, estes temiam o “efeito dominó”, isto é, “em virtude da
semelhança das formações sociais dos países latino-americanos poderia haver contágio
e eclosão de revoluções do mesmo tipo” (GONÇALVES, 2017, p.119). O episódio
tornou-se alerta para a ineficiência da postura norte-americana na contenção de
movimentos revolucionários na região, forçando ações práticas, e marco para a postura
latino-americana de defesa da autodeterminação e soberania dos povos – o Brasil
declarou em diversas ocasiões “apreensão” (GONÇALVES, 2017) em relação às
postura norte-americana, inclusive no episódio da Crise dos Mísseis (10/1962). O apoio
de Goulart a Kennedy no episódio “não impediu a deterioração das relações entre os
dois governos” (CERVO; BUENO, 1992, p.383), num processo ascendente.
Nesse quadro geral, portanto, no contexto multilateral, pertinente para a análise
desenvolvida nessa dissertação, o Brasil passou a se destacar como um dos principais
articuladores das reinvindicações dos países do Terceiro Mundo por meio da PEI,
inaugurando uma nova fase da PEB, como “multilateral e mundial” (VISENTINI,
2017), com a importância do nacionalismo e do desenvolvimento econômico-social
superando a polaridade das fases anteriores. Sobre o multilateralismo, cabe enfatizar a
independência em relação aos blocos – na ONU, por exemplo, o governo do Brasil
prometia votar “caso a caso, segundo objetivos permanentes da política internacional do
Brasil e na defesa de seus interesses” (CERVO; BUENO, 1992, p.353), primeiro passo
para uma postura mais engajada na AGNU, em especial considerando a política externa
dos governos militares, após o primeiro presidente, Castello Branco. A busca pela maior
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liberdade no contexto internacional foi acompanhada por uma frieza na relação com os
EUA, na avaliação de Cervo e Bueno (1992), muito embora a importância dos EUA
para o Brasil e a cooperação econômica entre os atores tenha se mantido.
O discurso do ministro das Relações Exteriores Araújo Castro na AGNU, em 19
de setembro de 1963, entrou para a história da política externa brasileira como o
“Discurso dos Três D’s: Desarmamento, Descolonização e Desenvolvimento”. Trata-se
de marco em relação à inserção internacional do Brasil ou, nas palavras de Gonçalves
(2017, p.120): “o que o Brasil era; como o Brasil se via e o que o Brasil queria”, um
ponto de inflexão na história diplomática brasileira. Além disso, trata-se de marco da
transição nos debates nas Nações Unidas de substituição do conflito Leste-Oeste pela
questão Norte-Sul, em especial a questão do desenvolvimento sócio-econômico. Abaixo
importante trecho:

Assistimos no mundo contemporâneo e nas Nações Unidas à emergência não
de blocos neutros ou não-alinhados, ou de uma terceira força política ou
ideológica, mas de afinidades [...]. O que estamos aqui presenciando é a
emergência de uma articulação parlamentar no seio das Nações Unidas, e
uma articulação parlamentar de Pequenas e Médias que se unem, fora ou à
margem das ideologias e das polarizações militares, numa luta continuada em
torno de três temas fundamentais: Desarmamento, Desenvolvimento
Econômico e Descolonização. Esta articulação parlamentar ainda não
perfeitamente caracterizada, transcede os termos da antiga divisão do mundo
em Ocidente, Oriente e o Mundo não-alinhado (ARAÚJO CASTRO, J.A. de.
“Desarmamento, Descolonização e Desenvolvimento”. In: AMADO,
Rodrigo, 1982, pp. 26-27 apud GONÇALVES, 2017, p.122).

Portanto, pode-se afirmar que, a partir do início do governo Goulart (1961), as
relações com os EUA se deterioraram num processo que culminou no golpe de Estado,
em 1º de abril de 1964. Com a PEI, o Brasil passou a agir com certa independência nos
órgãos multilaterais, num abandono do “consenso de Washington” (CERVO; BUENO,
1992), ou seja, independentemente da posição norte-americana, o que acarretou um
distanciamento entre Brasil e EUA notório, um exemplo tendo sido a VIII Reunião de
Consulta dos Chanceleres Americanos (janeiro de 1962). A partir do assassinato do
presidente norte-americano John Kennedy e da posse de seu vice, Lyndon Johnson, o
governo norte-americano começou a abandonar a “Aliança para o Progresso”, passando
a priorizar a adoção de regimes ditatoriais sob a direção de militares formados pela
Escola das Américas ou pela Escola Superior de Guerra (ESG) no caso brasileiro.
No ano de 1963, o Brasil encontrava-se num momento de polarização políticoideológica entre setores populares e as elites dominantes, e este foi o contexto no qual
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ocorreu o golpe de Estado. Com a volta do presidencialismo e com San Tiago Dantas à
frente do Ministério da Fazenda, a este cabia colocar em prática o Plano Trienal de
Celso Furtado. Nos EUA, havia desconfiança em relação ao Plano, principalmente
considerando a postura política de Goulart. Apesar disso, em 26 de março de 1963, foi
assinado o Acordo Bell-San Tiago Dantas, prevendo que o Brasil receber assistência
financeira dos EUA de diversas fontes, da ordem de “US$ 398,5 milhões” (CERVO;
BUENO, 1992). Porém o governo Goulart não conseguiu colocar em prática
completamente, em especial considerando toda a substituição dos ministros.
À medida em que Jango preconizava as reformas de base, incluindouma reforma
agrária, se acercava de políticos e militantes de esquerda, crescia a apreensão sobre os
rumos do país e a pressão externa. Esta última se manifestava de diferentes formas, por
meio, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad) e da Ação
Democrática Popular (Adep)e do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes) que
escolheram financiar candidatos direitistas nas eleições de 1962. Além disso, o
CounciloftheAmericas,

liderado

por

David

Rockefeller,contribuiu

para

a

desestabilização do governo Goulart e o embaixador dos EUA no Brasil, Lincoln
Gordon, mantinha contatos com o oposicionista Carlos Lacerda e empresários.
Paralelamente, os EUA agiam em solidariedade com setores da sociedade
brasileira, em especial os militares brasileiros. Fator lembrado por Cervo e Bueno
(1992) é o fato de que, durante a gestão Jânio Quadros, a PEI foi utilizada como
instrumento de barganha diante dos EUA, em espécie de “neutralismo tático”, o que não
ocorreu no governo Goulart, que era visto como “esquerdista”. Nesse sentido, Cervo e
Bueno (1992) concluem que os EUA não se envolveram diretamente na elaboração do
golpe de 1964, mas tinham conhecimento dele e estavam preparados a agir para um
eventual apoio (Operação Brother Sam).
Assim sendo, o primeiro governo da ditadura militar, do marechal Castello
Branco (1964-1967), foi muito bem acolhido pelos EUA. Juntamenteao seu ministro das
Relações Exteriores, Vasco Leitão da Cunha, Castello Branco propôs-se a desmantelar
os princípios da PEI, em especial o nacionalismo, o ideário da OPA e a autonomia do
Brasil frente à bipolaridade da época. Estas dariam lugar a uma política externa
caracterizada por três pontos: a bipolaridade; a abertura ao capital estrangeiro e a
contradição (CERVO; BUENO, 1992).
A primeira esteve presente quando da incorporação de categorias como
ocidentalismo, interdependência e segurança coletiva; a segunda pressupunha a ideia de
161

induzir o desenvolvimento pelo livre jogo do mercado; e o último esteve representado
por choques como aquele entre o nacionalismo e o universalismo. A contextualização
da política externa de Castello Branco contava com um apoio em duas frentes: o
pensamento da Escola Superior de Guerra (ESG) e a ação de elites orgânicas brasileiras.
Sobre a primeira, devem-se considerar as formulações de Golbery do Couto e Silva que
supunham o alinhamento aos EUA, a defesa da sociedade cristã e a Guerra Fria; já sobre
as elites participaram do já citado Ipes, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e a
Ação Democrática Popular -, articulados com a ESG, com associações congêneres do
exterior e com órgãos do próprio governo norte-americano. As iniciativas, nesse
sentido, correspondiam à contribuição do Brasil para o fortalecimento do bloco
ocidental sob a hegemonia dos EUA; com ênfase nas relações bilaterais e na abertura ao
capital estrangeiro . A política externa de Castello Branco ficou conhecida como
“política externa interdependente” (VIZENTINI, 2004). Tal postura brasileira se
refletiria, como se verá a seguir, nas instituições multilaterais, como nas Nações Unidas.
Nesse sentido, como visto, de 1947 a 1951, período de “alinhamento sem
recompensas” do governo Dutra, o Brasil não possuía uma linha pré-concebida de
atuação internacional em relação à Palestina. Contam Vigevani e Kleinas (2000, p.112113) que, em telegrama sobre a posição oficial brasileira, a Secretaria de Estado
afirmava: “não devemos tomar partido na questão palestina, que só nos interessa muito
remotamente”. Para Casarões e Vigevani (2014), a forma como a diplomacia brasileira
endereçava os temas sobre o Oriente Médio estava ligada, sobretudo, “ao alinhamento
com os interesses norte-americanos, com influências marginais das relações do Brasil
com a Argentina e com a Santa Sé” (CASARÕES; VIGEVANI, 2014, p.155).

2.7 O Brasil na ONU e o Conflito Israelo-Palestino: Equidistância

Compreendida em linhas gerais a evolução da política externa brasileira em
relação à influência estadunidense pelo menos até o ano de 1967, deve-se iniciar a
reflexão sobre a atuação da diplomacia brasileira em relação ao conflito israelopalestino, considerando o padrão de votação brasileiro na Assembleia Geral das Nações
Unidas (AGNU).
Como analisado anteriormente, o Brasil participou da ONU desde o começo. A
delegação brasileira nas Nações Unidas foi encabeçada por Luis Martins de Souza
Dantas em 1945. Em 1946, assumiu Pedro Leão Velloso Netto (ministro das Relações
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Exteriores após a renúncia de Aranha, em agosto de 1944). Após a morte de Velloso,
Aranha foi convidado a ocupar seu lugar como chefe da delegação brasileira e
representante brasileiro no Conselho de Segurança até 1947. No ano de 1946, apesar de
o Brasil não ter conseguido obter um assento permanente no Conselho de Segurança, o
país passou a contar com o apoio dos EUA para a nomeação para um assento nãopermanente por um mandato de dois anos44 – para o Itamaraty, uma vitória.
Analisando as posições do Brasil durante os primeiros anos da ONU, Gerson
Moura (2012, pp.183-184) sugere três atitudes balizadoras da política externa brasileira:
A primeira foi votar junto com os Estados Unidos em todas as questões
importantes;nocaso de questões cruciais para o Reino Unido, a orientação era
seguir a votação do governo de Sua Majestade, já que este não se opunha aos
Estados Unidos.A segunda atitude envolvia a oposição sistemática às
iniciativas identificadas comocomunistas e aos regimes identificados com a
União Soviética. A terceira estava ligada ao equilíbrio do poder na América
do Sul: apesar do Brasil apoiar os Estados Unidos, estes últimos evitavam
assumir uma posição hostil à Argentina para impedir um conflito entre os
dois países.

Assim sendo, de 1946 até 1950 o Brasil aceitou a hegemonia das grandes
potências, inclusive nas Nações Unidas e, naquele momento, apesar de ser favorável à
igualdade jurídica entre as nações-membros, o país aceitou o poder de veto das grandes
potências como contribuição construtiva à paz mundial45 (MOURA, 2012), posição
mantida mesmo quando votar com as grandes potências causou embaraço ao governo
brasileiro. Como defende Moura (2012), ficou impossível, nesse contexto de
alinhamento rigoroso, que os países “pobres” criassem uma oposição aos ricos.
Nas conferências de paz do pós-guerra, o Brasil estava convencido de seu
direito de participação. O país não havia sido representado na reunião de Paris sobre as
reparações de guerra em novembro/dezembro de 1945 e sentia-se no direito “legítimo”
de um aliado vitorioso. O Brasil finalmente obteve um assento entre as vinte e uma
nações que se reuniram em Paris porém, apesar disso, a delegação brasileira logo se deu
conta de que as pequenas potências não tinham a mesma força que as grandes, ainda que
os países periféricos estivessem alinhados com as grandes potências. Para o Brasil, a
44

MRE para DELBRASONU, 7 de novembro de 1945, e 4 e 10 de dezembro de 1945. MRE para a
delegação na Comissão Preparatória, 6 de janeiro de 1946. AHI/DE/ONU/Telegramas Expedidos apud
MOURA, 2012, p.183.
45
Velloso para o MRE, 26 de outubro de 1946; Muniz, embaixador brasileiro em Londres, para o MRE,
22 de março de 1948, AHI/DE/ONU/Cartas-telegramas Recebidas; Fernandes para Aranha, OA 47.09.14;
MRE para DELBRASONU, OA 47.10.30/2; Muniz para o MRE, OA 47.10.25/2; MRE para
DELBRASONU, 20 de novembro de 1947, AHI/DE/ONU/Telegramas Recebidos. Muniz para
Fernandes, 24 e 25 de novembro de 1947, AHI/DE/ONU/Telegramas-minutas Recebidos.
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participação nas conferências do pós-guerra era por agir como se o Brasil fosse uma
potência, uma ilusão (MOURA, 2012).
Nesse contexto das conferências de paz, o Brasil se colocava numa posição de
cobrança pelas reparações de guerra, num pleito que entrava “em conflito aberto com a
política estadunidense sobre a reconstrução da Alemanha” (MOURA, 2012, p.188),
porém a fala das pequenas potências não tinha vez no jogo das grandes. Para Moura
(2012), a insistência do Brasil em participar das discussões tinha um significado
político: não meramente a busca por benefícios econômicos e sim reivindicar um lugar
ao sol na discussão sobre temas internacionais.
A escolha do ex-ministro das Relações Exteriores Oswaldo Aranha como
presidente da Assembleia Geral Extraordinária em abril, e presidente da Segunda
Assembleia Geral em setembro de 1947 ampliou a “sensação de importância” do Brasil
(MOURA, 2012) e intensificou a postura americanista, na medida em que, como
chanceler de 1938 a 1944, Aranha ficou conhecido como chefe da ala pró-EUA.
Naquela época, o ministro das Relações Exteriores era Raul Fernandes, um político
conservador de mentalidade jurídica e ligado à UDN. “Para ele, a única esperança para
um país como o Brasil era de integrar-se a uma frente unida do Ocidente construída em
torno dos Estados Unidos” (MOURA, 2012, p.189). Em termos multilaterais, isso
significava votar junto com os EUA em todos os assuntos, sem exceção.
Contudo, diferentemente de Fernandes, apesar de sua postura americanista,
Aranha foi capaz de “compreender as questões em jogo”, ou seja, a busca soviética pelo
poder, além da busca estadunidense por hegemonia na política internacional, e
acreditava que o Brasil deveria levar esse jogo em consideração naquele momento
(MOURA, 2012), o que gerou rusgas entre o Itamaraty e a delegação brasileira na
ONU, em especial após o Brasil cortar relações com a URSS. Configurou-se, segundo
Moura (2012), uma atuação independente da delegação brasileira na ONU, o que gerou
debates entre os líderes brasileiros. Enquanto Fernandes defendia a adoção da postura
norte-americana sem hesitação, Aranha assentia com a colaboração com os EUA, porém
alertando a este que “solidariedade não é escravidão”.46 Esse conflito entre a postura do
Itamaraty e a da “DELBRASONU”47também esteve aparente na discussão de outros
temas, como a questão colonial ou a energia atômica.

46
47

Aranha para Fernandes, OA 47.10.09/2 apud MOURA, 2012, p.191.
Sigla para Delegação Brasileira nas Nações Unidas.
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Paralelamente à posição brasileira nas Nações Unidas estão os debates em nível
multilateral sobre a situação do Oriente Médio. Segundo Norma Breda Santos (2002),
desde o início da existência das Nações Unidas o tema da Palestina esteve em pauta. Por
um lado, a ONU demonstrara a incapacidade de cumprir os objetivos de sua Carta dois
anos após a sua criação, a partir da Guerra de Independência de Israel em 1947. Israel,
por outro lado, “deve em boa medida à ONU sua própria criação” (SANTOS, 2012,
p.2), de modo que este fez de sua presença na organização um instrumento de
sobrevivência e, de fato, o apoio da ONU foi fundamental não somente para o
reconhecimento do Estado de Israel, como para sua consolidação internacional.
O interesse brasileiro no tema do conflito israelo-palestino, contudo, variou,
sendo, em geral, relativamente pouco expressivo, acompanhando, em geral, as forças da
política externa.Por ocasião da votação na Resolução 181 (I) e (II), deve-se destacar, em
particular, o interesse e atuação individual de Oswaldo Aranha como essenciais para a
liderança e posicionamento brasileiro enfaticamente pró-Resolução e Plano de Partilha
(SANTOS, 2012), tendo sido “de extrema importância para a adoção do projeto sionista
a atuação brasileira na ONU” (SOUZA; LOPES; DULLIUS, 2018, p. 11). Estando a
PEB marcada pela busca de insumos para o desenvolvimento do país, pode-se afirmar,
em linhas gerais, que
O voto do Brasil na ONU em questões relativas a Israel refletirá a
percepção do governo brasileiro quanto à adequação de seu
posicionamento visando à concretização daquele objetivo (a questão
do desenvolvimento) (SANTOS, 2012, p.1).

Em se tratando especificamente da relação Brasil-Israel nas Nações Unidas, para
Santos (2012), ela se desdobra em dois grandes momentos – perspectiva que este
trabalho acompanha: do Plano de Partilha e criação do Estado de Israel em 1947 até
1973, ínterim caracterizado pela equidistância, ou seja:
Distante geograficamente da região, com interesses comerciais modestos
tanto em Israel quanto nos países árabes, e contando com a presença de
comunidades judias e árabes de uma certa importância no país, a diplomacia
brasileira se pautará por um posicionamento equilibrado e eqüitativo nas
diversas questões trazidas a debate (SANTOS, 2012, p.2).

O segundo momento da década de 1970 até os dias de hoje, marcado por uma
nova retórica em relação à Palestina e ao conflito, tendo a ver fortemente com o cenário
internacional – a crise do petróleo no fim da década – e fatores como o realismo,
nacionalismo e o pragmatismo, o que resultará numa postura brasileira pró-árabes, cujo
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ápice foi a posição brasileira em 1975 na AGNU ao condenar o Sionismo como forma
de racismo.
Oswaldo Aranha,enviado à missão brasileira junto às Nações Unidas para
chefiar a delegação no Conselho de Segurança, exerceu também a presidência da 1ª
Sessão Extraordinária da Assembleia Geral (AGNU), que aprovou a criação do Comitê
Especial das Nações Unidas sobre a Palestina (UNSCOP), bem como a Presidência da
2ª Sessão Ordinária da AGNU, que votou sobre o Mandato da Palestina. Santos (2012)
destaca a atuação de Aranha favorável ao Plano de Partilha, aprovado em 29 de
novembro de 1947 por meio da Resolução 181 (II) que decidiu pela divisão de dois
estados e um regime internacional sobre a cidade de obre a cidade de Jerusalém.
Naquele momento a defesa do Plano de Partilha refletiu “o contexto interno brasileiro”,
que, como já visto acima, em meio ao governo de Eurico Gaspar Dutra, defendia um
“alinhamento sem recompensas” ou “automático” com os EUA. Embora o Brasil não
concordasse totalmente com o Plano tampouco extraísse benefícios diretos, arriscar uma
abstenção ou oposição naquele momento poderia prejudicar a relação bilateral com os
EUA.
A terceira sessão ordinária da Assembleia Geral também aprovou uma resolução
que estabeleceu uma Comissão de Conciliação para a Palestina composta por França,
Turquia e Estados Unidos, que previa a proteção internacional dos lugares santos em
Jerusalém e que chamava a atenção para a necessidade de proteção aos direitos dos
refugiados árabes mais uma vez. Embora a proposta inicial da resolução tivesse partido
da Inglaterra, havia sido sensivelmente modificada por sugestões de alguns países,
dentre eles o Brasil (Resolução194, III), o que demonstra que, apesar da equidistância e
do Alinhamento automático aos EUA, já naquele contexto havia indícios de mudança da
postura e preocupação brasileira com o conflito. Outra postura a ser lembrada foi o voto
favorável do Brasil à criação da Agência de Auxílio e Obras das Nações Unidas para os
Refugiados do Oriente Médio (United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East, UNRWA, Resolução 212, III) (SANTOS, 2012).
Nesse mesmo sentido, a postura brasileira quando da Guerra de Independência o
Naqba árabe (1948) foi de manter-se “persistente na ONU na busca por uma solução
negociada entre as partes” (SOUZA; LOPES; DULLIUS, 2018, p. 12) muito embora,
naquele momento, a postura ideológica do governo Dutra insistia num posicionamento
de acompanhar as decisões norte-americanas em votações.
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Dali em diante o posicionamento brasileiro seguiu sendo de equidistância em
relação ao Conflito. O Brasil votou a favor da Resolução 194 (III) da AGNU, que
estabeleceu o direito de retorno como princípio basilar para a solução da questão dos
refugiados palestinos. Nesse mesmo sentido, o Brasil votou a favor das Resoluções 212
(III) e 302 (IV), que trataram dos refugiados palestinos, a última instituiu a UNRWA.
Em fevereiro de 1949, o Brasil reconheceu o Estado de Israel; contudo, absteve-se na
votação da Resolução 273 (IV) da Assembleia Geral, que admitiu Israel como membro
das Nações Unidas (FÁVERO; PINHEIRO, 2016).
A decisão foi tomadadevido à inobservância da Resolução 181 (II), que
determinara o estabelecimento do regime especial sobre a Cidade Santa, principalmente
por influência da Santa Sé sobre o status de Jerusalém, já que “o Brasil pode ter
avaliado que o não cumprimento dessa cláusula obstava a admissão de Israel na
Organização, nos parâmetros do artigo 4º de sua Carta” (FÁVERO; PINHEIRO, 2016,
p.68). Dias antes, o governo brasileiro apoiara uma resolução que convidava Israel a
prestar esclarecimentos sobre a administração de Jerusalém e a situação dos refugiados
(SANTOS, 2012), fator que possivelmente pesou na decisão pela abstenção. Foi
outorgada a um Conselho de Tutela a responsabilidade de estudar o Estatuto de
Jerusalém e com responsabilidade de aplicar o Estatuto, o que nunca ocorreu, tornando
a Resolução 303 (IV) “letra morta” (SANTOS, 2012, p.10).
Em 1951, o Brasil estabeleceu sua legação em Tel Aviv e a elevou em 1958 à
categoria de embaixada, o que mostra que, a despeito do recuo na Resolução 275 (IV), o
posicionamento brasileiro sugere a adoção de certo pragmatismo, como aponta o
reconhecimento de Israel. Em 1963, Israel insistiu para que o Brasil transferisse sua
representação diplomática de Tel Aviv para Jerusalém, o que não ocorreu, embora
encontrasse adeptos no MRE (SANTOS, 2012). Pesaram na decisão a comunidade
católica no Brasil e a firme posição do Itamaraty em favor da internacionalização de
Jerusalém. Interesses conflitantes estavam em jogo naquele momento e revelaram-se
fatores constrangedores das decisões da diplomacia brasileira para o tema, na medida
em que, além de pensar na “aura financeira da comunidade judaica”, o Brasil deveria
considerar o fato de que a decisão pela transferência da embaixada “desagradaria aos
países árabes, com os quais o Brasil tinha bom relacionamento e interesses comerciais a
defender” (SANTOS, 2012, p.11).
Para além disso, deve-se pontuar o fato de que o Brasil manteve um
relacionamento bilateral com Israel ativo durante o período de 1945 a 1973, tendo
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assinado alguns acordos comerciais, a exemplo do Acordo Básico de cooperação técnica
(1962), que versava sobre a utilização de energia atômica para fins de pesquisa
científica e uso pacífico. Naquele momento o governo brasileiro em várias de suas
representações diplomáticas vinha sofrendo “pressões das mais diversas formas”
(SANTOS, 2012, p.11) pela transferência da embaixada a Jerusalém, ao passo que
muitas delegações, como era o caso das representações africanas, que dependiam de
ajuda técnica israelense, haviam sucumbido aos apelos. Contudo, a despeito das
inúmeras pressões, o Brasil resistiu, decisão que se revelou acertada (SANTOS, 2012)
pelo fato de que ambos os países beneficiavam-se do acordo e que firmar acordos era
uma forma de o Brasil demonstrar apoio indireto à aceitação de Israel como Estado na
região.
Para Casarões e Vigevani (2014), as contradições entre Brasil e Israel, em vez de
serem analisadas pelo prisma da incompatibilidade ideológica, por exemplo, devem ser
compreendidas levando em conta fatores externos às relações entre os dois atores, em
especial
O grau de proximidade, de alinhamento ou de confronto com os Estados
Unidos, por um lado, e a visão universalista, visando inserção ampla no
mundo, inclusive buscando fortalecer contatos políticos e comerciais com o
mundo árabe (CASARÕES; VIGEVANI, 2014, p.151).

Tais fatores listados podem servir de base para a compreensão da mudança
paradigmática na atuação externa brasileira para a região do Oriente Médio, em especial
a Palestina, da equidistância ao pragmatismo, hipótese defendida neste trabalho.
Casarões e Vigevani (2014) entendem como “diretriz permanente” da PEB para o tema
o reconhecimento da solução de dois Estados e o cumprimento das resoluções das
Nações Unidas. Deve-se citar a periodização de Santos (2003 apud CASARÕES;
VIGEVANI, 2014, p.152) em três fases da postura brasileira em relação ao conflito:
1. O primeiro vai do nascimento das Nações Unidas, em 1945, ao fim da
década de 1960, sendo caracterizado pela equidistância do Brasil entre
interesses árabes e israelenses facilitada pela distância dos acontecimentos. 2.
O segundo período (1974-1985), caracterizado pelo “pragmatismo
responsável” de Geisel, que teve como consequência uma inclinação maior
para o favorecimento de interesses pró-árabes e que durou até o fim do
regime militar no Brasil. 3. De Sarney a Cardoso (1985-2002), o terceiro
período, a posição multilateralista do Brasil pautou-se pela adesão à lógica da
autonomia pela participação, com a consequente adesão a regimes
internacionais, em parte condicionados pelos interesses norte-americanos,
visto o papel tendencialmente hegemônico dos Estados Unidos.
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Ainda pensando a postura brasileira em relação ao conflito, Casarões e Vigevani
(2014, p.152) lembram que fator preponderante da relação bilateral Brasil-Israel é o
“viés tendencialmente majoritário do voto brasileiro”, ou seja, desde a criação das
Nações Unidas o comportamento brasileiro é o de contribuir para a construção de um
consenso multilateral em relação ao conflito no âmbito da AGNU e do CSNU, e isto
significa dizer que o Brasil vota com a maioria dos países em temas debatidos nessas
instâncias – “em vez de anti-israelenses, muitos votos dados pela diplomacia brasileira
devem ser encarados como pró-maioria” (CASARÕES; VIGEVANI, 2014, p.152).
Além disso, os autores consideram que “o ativismo multilateral brasileiro não
significava prioridade aos temas ligados a Oriente Médio” (CASARÕES; VIGEVANI,
2014, p.154).
Em consequência ao bloqueio do Canal de Suez e do Golfo de Ácaba decretado
pelo governo egípcio entre 1950 e 1956, o Conselho de Segurança das Nações Unidas já
havia aprovado resoluções instando o Egito a levantar as restrições impostas à passagem
denavios através do canal. O Brasil era membro do Conselho e fora um dos oito países a
votar favoravelmente ao projeto de Resolução, contra três abstenções (China, Índia e
União Soviética). Dentre os anos de 1954 e 1955, novas queixas foram endereçadas por
Israel ao Conselho de Segurança, no período em que o Brasil o integravamais uma vez.
Embora com receio (SANTOS, 2012), o Brasil votou a favor de resoluções que
remetiam a questão à Comissão Mista Especial Egípcio-Israelense em duas ocasiões,
esperando que a Comissão pudesse verificar a situação in loco ea reenviar ao Conselho
de Segurança caso necessário. Santos (2012, p.14) destaca o fato de que a bipolaridade
da Guerra Fria paralisou o funcionamento do Conselho de Segurança, “prejudicando sua
eficiência e arranhando seu prestígio”.
Quando da nacionalização do Canal por Nasser, em julho de 1956, e após a
França e a Inglaterra lançarem seu ultimato ao Egito e Israel para retirada das tropas do
canal – o primeiro negou, enquanto o segundo acatou – a ONU agiu de forma tímida
(SANTOS, 2012). Após o veto franco-britânico, utilizando-se de um mecanismo
institucional denominado “Resolução Acheson”48 uma Assembleia Especial de
Emergência foi convocada, a que o Brasil votou favoravelmente, junto a quatro outras
resoluções que

Trata-se de um “dispositivo que permitia à Assembleia agir em questões relativas à manutenção de paz,
atribuição exclusiva do Conselho de Segurança, nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU, quando
este se encontrasse paralisado pelo veto (Uniting for Peace Resolution)” (SANTOS, 2012, p.13).
48
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Apelavam para o imediato cessar-fogo e a livre navegação no Canal de Suez
(Resolução 997, SE-I); solicitavam a elaboração pelo Secretário-Geral, Dag
Hammarskjöld, de um plano para a criação de uma Força Internacional de
Emergência das Nações Unidas (Resolução 998, SE-I); estabeleciam o
comando da Força a ser criada, autorizavam o recrutamento de oficiais para
dela participar (Resolução 1000, SE-I) e definiam suas atribuições, e criavam
um Comitê Consultivo. O Comitê, a ser presidido pelo Secretário-Geral, seria
composto por representantes de Brasil, Canadá, Noruega, Colômbia,
Paquistão e Ceilão (Resolução 1101, SE-I) (SANTOS, 2012, p.14).

A posição brasileira foi a de defender a evacuação imediata das forças francesas
e inglesas, e a retirada das tropas israelenses para aquém da linha estabelecida pelo
armistício de fevereiro de 1949, com a liberação de Sharm-el-Sheikh e da Faixa de
Gaza, no entendimento de que a Força Internacional de Emergência das Nações Unidas
(UNEF) evitaria novas agressões (SANTOS, 2012). Assim, em 1951, o Brasil votou
favoravelmente à Resolução nº 95 (VI) que instava o Egito a levantar restrições
impostas à passagem de navios através do Canal de Suez.
Relativamente à Crise de Suez, a participação brasileira na UNEF merece ser
destacada. Esta entrou em operação em novembro de 1956. O Brasil participou de
janeiro de 1957 a junho de 1967. Santos (2002, p.264) defende que “o envio de
militares ao Oriente Médio resultou em uma bem-sucedida experiência multilateral
protagônica para uma potência média como o Brasil”. A UNEF era composta por 6.000
soldados efetivos em 1957 e o número reduziria até 3.400 efetivos, em 1967. Sobre a
participação brasileira, que se concretizou em janeiro e fevereiro de 1957:
Dez países contribuíram com tropas, sendo que Índia, Canadá, Iugoslávia e
Brasil, em ordem decrescente, oram os que enviaram os maiores
contingentes. O Batalhão do Suez, como ficou conhecido no Brasil o grupo
de militares que participou da UNEF, atuou no setor de Gaza, em Al-Arich e
em Ras El Naqb. Militares brasileiros comandaram a Força de Emergência:
de 1o de janeiro a agosto de 1964, o general Carlos Paiva Chaves, e de
janeiro de 1965 a janeiro de 1966, o general Syseno Sarmento (SANTOS,
2000, p.15).

Em 1958, contudo, o Ministro da Guerra brasileiro tencionava fazer regressar o
contingente pelo elevado custo de manutenção e, em janeiro de 1959, o governo
brasileiro decidiu retirar seu batalhão. O secretário geral das Nações Unidas,
Hammarskjöld, rinsistiu que a retirada fosse reconsiderada. A saída do Itamaraty foi
pensar numa possível barganha: em troca da decisão de não retirar as tropas, o Brasil
poderia ver atendidas e suavizadas as dívidas junto ao Eximbank (SANTOS, 2002). Tal
barganha não chegou a se concretizar, já que a ONU se mostrou disposta a custear a
manutenção do batalhão brasileiro, e a decisão final foi reconsiderada.
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Para Rosa (2000 apud CASARÕES; VIGEVANI, 2014, p.155) a participação
brasileira na UNEF significou o compromisso do país com os princípios das Nações
Unidas - na medida em que a conduta do Brasil reiterava princípios como a solução
pacífica de controvérsias e a não-intervenção em assuntos domésticos – ao mesmo
tempo em que criava condições propícias para a execução dos objetivos multilaterais do
Brasil (FONSECA JÚNIOR, 2011 apud CASARÕES; VIGEVANI, 2014). Contudo, a
pesquisa de Santos (2002 apud CASARÕES; VIGEVANI, 2014) sobre a participação
brasileira na UNEF revela que o Batalhão de Suez, atuante de 1957 a 1967, acabou por
atravessar situações políticas internas muito distintas no Brasil, o que implicou na baixa
valorização.
Para Santos (2002), a Crise de Suez marcou o início da flexibilização do sistema
bipolar, com a deterioração das relações sino-soviéticas e o fato de que França e
Inglaterra tornaram-se potências atômicas. Esse processo teve seu ápice na Crise dos
Mísseis de Cuba em 1962. Assim sendo, após a crise de Suez, as relações entre Israel e
os países árabes passaram a estar fortemente influenciadas pelas disputas entre
soviéticos e norte-americanos. Ainda segundo Santos (2002), a ausência de interesses
econômicos diretos por parte do Brasil no Oriente Médio conferiu uma autonomia
relativa à postura da diplomacia brasileira em relação à região, especialmente até a
década de 1970, com as duas crises do petróleo.
Ainda na década de 1960, com a incorporação dos países afro-asiáticos recémindependentes, o Brasil se deu conta da crescente necessidade de diversificar as fontes
de petróleo e expandir os mercados consumidores de seus produtos e já a partir daquela
década começou a estabelecer laços diplomáticos com “Arábia Saudita, Iraque,
Emirados Árabes Unidos e Kuwait e intensificou relações preexistentes com Síria,
Líbano e Jordânia” (ROSA, 2000, p. 439 apud CASARÕES; VIGEVANI, 2014, p.156).
Em 1967, após a Guerra dos Seis Dias, o Brasil desempenhou papel ativo nas
discussões sobre o conflito, tendo chegado, inclusive, a circular proposta de resolução,
abandonada em favor da proposta britânica aprovada unanimemente na forma da
Resolução 242 (1967), esta “um dos instrumentos jurídicos de maior apelo contra a
prolongada ocupação de territórios árabes por Israel” (FÁVERO; PINHEIRO, 2016,
p.68). Naquela ocasião, a omissão do Conselho de Segurança ficava evidente, tendo
tanto as delegações árabes quanto a israelense chamado a atenção do Conselho a
respeito dos incidentes ocorridos no Oriente Médio. Depois de muitas conversas, o
CSONU conseguiu adotar uma resolução favorável tanto aos EUA quanto para a URSS,
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a Resolução 233,aprovada em 6 de junho de 1967, que pedia o imediato cessar-fogo e a
cessação de toda atividade militar na área (SANTOS, 2002). Em seguida à Guerra dos
Seis Dias, o Brasil vota a favor das Resoluções 2.253 e 2.254 (4 e 14 de julho de 1967),
as primeiras manifestações contrárias da sociedade internacional à ocupação militar e à
anexação de Jerusalém oriental por Israel.
Após o pedido do representante soviético, a quinta sessão especial de
emergência da Assembleia Geral reuniu-se em junho-julho de 1967 e a missão era
retornar ao status quo de antes do início do conflito. Nesta, Argentina e Brasil
ocupavam assentos não permanentes no CSNU. Segundo Santos (2002), o denominador
comum dos países latino-americanos em relação ao conflito, naquele momento, era a
exigência da invocação dos argumentos jurídicos, em especial considerando os Direitos
Humanos. Magalhães Pinto, então ministro das Relações Exteriores, especifica que o
Brasil estaria aberto a qualquer proposta oferecida pelas partes. A Resolução 237,
aprovada em 14 de junho de 1967, por exemplo, solicitava ao governo israelense que
garantisse a segurança dos habitantes de áreas afetadas pelo conflito e que as partes
“respeitassem os princípios humanitários das Convenções de Genebra de 1949.
Informação relevante fornecida por Santos (2002, p.21) é a de que as delegações
brasileira e argentina agiam na sessão deforma coordenada e cooperada, além de
manterem contato, o que facilitou o entendimento comum das partes em relação ao
conflito:
Retirada das forças israelenses de todos os territórios ocupados
simultaneamente à cessação do estado de beligerância, garantia de livre
navegação nas águas internacionais da região, criação de zonas
desmilitarizadas e solução para o problema dos refugiados.

Em 22 de novembro de 1967 o Conselho de Segurança adotou a Resolução
242,contando com o apoio brasileiro (PIMENTEL, 2002) que determinava:

A retirada das forças armadas israelenses dos territórios ocupados durante o
conflito recente"; o fim do estado de beligerância e o direito de todos os
Estados da região viverem em paz em seus territórios, delimitados por
fronteiras seguras e reconhecidas; a liberdade de navegação nas águas
internacionais da região; a necessidade de encontrar-se solução eqüitativa
para a questão dos refugiados; a inviolabilidade territorial independência
política dos Estados da área através do estabelecimento de zonas
desmilitarizadas, e a nomeação pelo Secretário-Geral de um Representante
Especial, com a missão de encontrar uma solução pacífica, aceita pelas partes
envolvidas e que respeitasse os demais dispositivos da resolução.
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Assim sendo, especialmente após a Guerra dos Seis Dias, o posicionamento
brasileiro passou a ser o de aproximação das nações árabes (CASARÕES; VIGEVANI,
2014), num processo que se intensificou consideravelmente na década de 1970 devido a
questões pragmático-comerciais que já davam sinais no final da década anterior. Em
1964, por exemplo, o Itamaraty assistia a Petrobrás e o Instituto Brasileiro do Café
(IBC), que negociavam com a Argélia e o Egito a venda de café brasileiro e a compra de
petróleo dos dois países. No ano seguinte, era convocada uma reunião entre os
embaixadores atuando no Oriente Médio. Ainda no final da década de 1960 era criado
no Líbano um Escritório-Entreposto do IBC, o Grupo de Coordenação do Comércio
com os Países Árabes (Coárabe). Àquela altura, além das embaixadas em Argel,
Beirute, Cairo, Damasco, Rabat, Tel-Aviv, Teerã e Túnis, o Brasil mantinha uma
missão autônoma em Bagdá e cinco embaixadas em carátercumulativo: Trípoli, Cartum,
Kuwait, Amã e Nicósia.
Naquele momento o Brasil via-se em uma encruzilhada em relação à tradicional
postura de equidistância: de um lado, as colônias árabes presentes no Brasil
pressionavam em favor da conservação e ampliação das boas relações com os países de
origem e havia a perspectiva de boas relações comerciais. Por outro lado, o Brasil tinha
o interesse em ampliar e conservar as boas relações com o Estado de Israel. O elemento
que equacionou esse imbróglio chama-se petróleo, insumo energético imprescindível
para o Brasil e para o projeto de desenvolvimento econômico nacional, que entrou numa
histórica crise na década de 1970, forçando os países a repensarem sua inserção
internacional.
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CAPÍTULO 3: A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA O ORIENTE
MÉDIO: O PRAGMATISMO (1973-1993)

Compreender as mudanças na inserção externa do Brasil pressupõe compreender
o

cenário

doméstico

brasileiro,

em

especial

considerando

a

questão

do

desenvolvimentismo pela via da industrialização e a associação desse com a política
externa. Como já visto, em 1964, após o golpe militar, assumiu a presidência em abril
de 1964 o general Castello Branco tendo como ministro das Relações Exteriores Vasco
Leitão da Cunha. Na política externa,
Propuseram-se a desmantelar os princípios que regiam a Política Externa
Independente, tais como o nacionalismo, base da industrialização brasileira, o
ideário da Operação Pan-Americana e a autonomia do Brasil em face da
divisão bipolar do mundo e da hegemonia norte-americana sobre a América
Latina (CERVO; BUENO, 1992, p. 394).

3.1 A Política Externa dos Governos Militares (1964-1984)
A ideia, segundo contam Cervo e Bueno (1992) era a de uma “correção de rumos”
na política externa brasileira ou, ainda, “colocar a casa em ordem” (VIZENTINI, 2004,
p.24) expurgando as principais instituições do país do “populismo subversivo” e do
“perigo comunista”, em especial direcionando um ataque à Política Externa
Independente (PEI) em alguns princípios: contra a política neutralista; contra o
nacionalismo “prejudicial”; contra a estatização e contra a ruptura de laços afetivos e
políticos com Portugal e Ocidente, em nome do anticolonialismo.
Exemplos dados por Vizentini (2004, p.28) foram o afastamento de alguns
chefes de missões diplomáticas mais ostensivamente vinculados à Política Externa
Independente, como os embaixadores Nestor Souto de Oliveira (Síria); Lutero Vargas
(Nicarágua); Leocádio Antunes (Alalc) e Mário Palmério (Paraguai) e duas
aposentadorias exofficiodecretadas pelo MRE atingindo os diplomatas Antônio Alves e
Hugo Gauthier. Para Cervo e Bueno (1992), essa postura cedeu lugar a uma proposta
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que contemplou três dimensões entre 1964 e 1967: a bipolaridade, a abertura ao capital
estrangeiro e a contradição.
A primeira imprimiu uma lógica que incorporou características como o
ocidentalismo, a interdependência, a segurança coletiva e a abertura econômica,
entendendo a relação com os EUA como um cruzamente de interesses econômicos e
comerciais; ou seja, um alinhamento brasileiro com o “bloco do Oeste” em relações
prioritárias. A segunda foi decorrente da lógica equivocada da direita brasileira de que o
desenvolvimento poderia ser induzido pelo livre mercado, sem Estado nem fronteiras
numa lógica de um modelo de desenvolvimento dependente e associado cuja base eram
os interesses estrangeiros, a classe média urbana, a maior parte da elite burocrática civil
e militar, o setor agroexportador e a oligarquia agrária tradicional (VIZENTINI, 2004).
O último denota o descompasso entre “as diretrizes ideológicas e o realismo da política
internacional” (CERVO; BUENO, 1992, p.396). Nesse sentido, o alinhamento com os
EUA não necessariamente implicaria ruptura com as tendências universais do país. A
abertura econômica envolveria um acolhimento ordenado do capital estrangeiro. Para
Cervo e Bueno (1992), esse projeto de política externa teve vida curta e resultados
“efêmeros” na medida em que não era compatível com as necessidades e aspirações
nacionais: “era inócuo, para um país como o Brasil, de limitado poder, contextualizar
sua política externa pelo confronto bipolar” (CERVO; BUENO, 1992, p.397).
O contexto internacional naquele momento foi imprescindível para o fato de que
a política externa de Castello Branco, que tinha por base a Guerra Fria, tenha sido
considerada anacrônica. A época era da deténte, momento de relaxamento da tensão
entre as potências EUA e URSS,por meio do diálogo, desarmamento parcial e controle
dos armamentos. Na perspectiva de Cervo e Bueno (1992) como resultado da
interpretação da deténte como um conluio das superpotências, a China comunista
rompeu com a União Soviética que lhe havia negado a transferência de tecnologia
nuclear.
As bases ideológicas da política externa de Castello Branco, que ficou
conhecida, conforme referência anterior, como “política externa interdependente (19641967)” (VIZENTINI, 2004) estiveram calcadas nas formulações geopolíticas de
Golbery do Couto e Silva e se caracterizavam pela crença no alinhamento aos EUA; a
defesa da civilização ocidental cristã e a ação das elites brasileiras organizadas em
instituições já citadas,como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), que se
dedicou a propor um modelo conservador de Reforma Agrária, o Instituto Brasileiro de
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Ação Democrática (Ibad) e a Ação Democrática Popular (Adep). Para Vizentini (2004),
as bases da política externa castelista residiam no bilateralismo, no ocidentalismo e no
anticomunismo.
O projeto de política externa do ministro Vasco Leitão da Cunha, continuada por
Juracy Magalhães e em parceria com os ministérios econômicos sob liderança de
Roberto Campos e Otávio Gouvea de Bulhões correspondia ao entendimento do Brasil
como fortalecedor do bloco ocidental sob hegemonia norte-americana, entendendo os
EUA como “líder” daquele. Nas palavras do chanceler Juracy Magalhães a fidelidade ao
“Ocidente” não conflitava com a solidariedade aos povos subdesenvolvidos; na verdade,
justificava e enobrecia:
Com a Europa ocidental queremos enriquecer a nossa tradição cultural; com
o Leste Europeu pretendemos uma convivência e alargamento de nossas
linhas comerciais, desde que reciprocamente vantajosas; com os países da
Ásia e da África, queremos ampla cooperação e amizade fraternal; com a
América Latina, que é nosso habitat natural, desejamos mais do que nunca
uma necessária integração econômica (Correio do Povo, 18/01/1966, p.1
apud VIZENTINI, 2004, p.29).

Em contrapartida, esperava-se dos EUA
“Grande incremento nos fluxos de capitais e tecnologias, abertura de seu
mercado a produtos brasileiros, inclusive industrializados, e ampliação da
“reserva” do mercado latino-americano às filiais brasileiras das empresas
estrangeiras” (CERVO; BUENO, 1992, p.401).

Nesse sentido, a relação com os EUA passarampassou ao nível de “excelência”
em termos de prioridades em 1966, passando a contar com ações como ajustes na
Agency for International Developmentpara cooperações que atingiram até 650 milhões
de dólares até 1965.O Brasil esperava, em troca do apoio militar, político-diplomático e
ideológico aos EUA um tratamento diferenciado deste na região, conferindo-lhe ao
Brasil papel de subliderança. Essa concepção estava baseadasna interpretação da
diplomacia brasileira das necessidades dos estadunidenses naquela altura da Guerra
Fria, de modo que “a segurança externa era vista como ameaçada pela segurança
interna” (VIZENTINI, 2004, p. 35). Nesse sentido, as guerras de libertação nacional na
Indochinha, Argélia e Cuba, por exemplo, eram rechaçadas como influenciadas pela
URSS e associadas ao terceiro-mundismo da PEI. Importantes marcos do realinhamento
aos EUA foram a recepção da Missão do senador William Fulbright e os acordos de
garantia de investimentos privados (6 de fevereiro) e de cooperação para usos civis da
energia atômica (8 de julho) (CERVO; BUENO, 1992). Ao mesmo tempo,o Brasil
desenvolvia ações continentais no seio das organizações multilaterais (OEA, Tiar,
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Aliança para o Progresso, Alalc), numa integração latino-americana que, contudo,
contava com o apoio financeiro dos EUA.
O novo entendimento da diplomacia brasileira a respeito da segurança coletiva
no bloco ocidental tem uma base econômica, numa lógica de “subimperialismo” que
consistia na “reestruturação do sistema interamericano com vistas à solução dos
problemas decorrentes do aumento da transferência de capital do centro para a periferia”
(VIZENTINI, 2004, p. 36). Nesse sentido, a diplomacia castelista privilegiando o apoio
aos EUA também se esboçou nos organismos multilaterais e o entendimento era o de
que os interesses nacionais eram menores do que a importância da preservação da
unidade do hemisfério (VIZENTINI, 2004), o que resultou numa clara subordinação do
Brasil aos interesses norte-americanos numa relação de “alinhamento automático”
(muito embora Castelo Branco nunca tenha dito explicitamente isto). É sabido, também,
que no momento subsequente ao golpe os EUA saudaram publicamente o governo
militar, além de terem ampliado a ajuda econômica. Na percepção de Vizentini (2004),
citando as ações do embaixador norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, as
autoridades estadunidenses agiram “alimentando a percepção brasileira de que fora
estabelecida uma aliança privilegiada” (VIZENTINI, 2004, p.38). Apesar disso, Cervo e
Bueno (1992) concluem que os EUA não se envolveram diretamente na elaboração do
golpe de 1964, mas dele tinham conhecimento, acompanhando-o com simpatia. Além
disso, estiveram preparados para intervir se necessário (Operação Brother Sam).
Um contexto interno desfavorável ao chamado grupo castelista, “Sorbonne
brasileira” (ALVES, 2005) ou, ainda, “liberal-internacionalista” (VIZENTINI, 2004)
que predominava naquele momento foi se desenhando a partir da recessão econômica e
a ausência de uma reação ao golpe, dando força ao grupo opositor nas Forças Armadas
nacionalista conhecido como “Linha Dura” – este defendia métodos políticos mais
violentos e uma intervenção mais profunda na sociedade. Especialmente o setor da
burguesia, que dependia do mercado interno e sentia-se prejudicado pela concorrência
com as empresas transnacionais manifestava seu descontentamento através de entidades
empresariais como a Federação Nacional das Indústrias.
Castelo Branco era próximo do grupo da ESG, cujo maior ideólogo era o general
Golbery do Couto e Silva. Para cumprir o objetivo da segurança coletiva central para o
grupo castelista, o Brasil passou a se posicionar de forma mais significativa, o que
incluiu a atuação em órgãos multilaterais. Em 13 de maio de 1964, houve o rompimento
177

com Cuba de Fidel Castro,com a justificativa de “razões ideológicas” divulgada pelo
Itamaraty, mas, segundo Cervo e Bueno (1992), com o real objetivo de influir sobre os
resultados da IX Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores da OEA.
Nesta, que seria realizada em julho de 1964, seriam debatidas as sanções contra Cuba.
Naquela ocasião o ministro brasileiro foi bem-sucedido em seu objetivo de isolar o país
utilizando-se do Tiar, o que significou: a) a suspensão do comércio; b) a suspensão do
comércio marítimo; c) a não-manutenção de relações diplomáticas e consulares.
Em fala por ocasião do juramento constitucional ante o Congresso Nacional,
Castelo Branco fez uma declaração que, segundo Vizentini (2004) deu uma nova e
peculiar concepção à ideia de autodeterminação dos povos:

A independência do Brasil constituirá o postulado básico da nossa política
internacional. [...] Todas as nações democráticas e livres serão nossos
aliados, assim como os povos que quiserem ser livres pela democracia
representativa, contarão com o apoio do Brasil para a sua autodeterminação.
[...] Nossa vocação é a liberdade democrática – governo da maioria com a
colaboração e o respeito das minorias (Jornal do Brasil, 16/04/1964, p. 3
apud VIZENTINI, 2004, p.32).

Em discurso aos formandos do Instituto Rio Branco em julho de 1964, Castelo
Branco afirmou que “a preservação da independência pressupõe a aceitação de um certo
grau de interdependência, seja no campo militar ou político” (SCHILLING, 1991, p. 23
apud VIZENTINI, 2004, p. 33). Para Vizentini (2004), a ideia de interdependência
estaria vinculada a fronteiras ideológicas, na medida em que para manter a integridade
do ocidente seria fundamental respeitar a hegemonia norte-americana e a luta contra o
comunismo. A ideia dos círculos concêntricos da política externa brasileira foi
determinada por Vasco Leitão da Cunha, Ministro das Relações Exteriores, claramente
como uma reação ao globalismo da PEI.
Desse modo, na concepção da teoria da segurança nacional de Golbery do Couto
e Silva adotada pelo grupo castelista, na lógica dos “círculos concêntricos de atuação”, a
nova interdependência implicaria na limitação da soberania brasileira em defesa da
interdependência, como evidenciado pela fala de Juracy Magalhães em palestra na
Escola de Altos Estudos Internacionais da American University que enfatizou que o
interesse do Brasil “coincide, círculos concêntricos, com o interesse da América Latina,
do continente americano e da comunidade ocidental” (Diário de Notícias, 12/02/1965,
p.3 apud VIZENTINI, 2004, p. 34). Para Gonçalves e Miyamoto (1993), durante o
governo Castelo Branco criaram-se as condições que possibilitaram aoficilização das
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diretrizes de política externa concebidas pela Escola Superior de Guerra (ESG). Apesar
do discurso de solidariedade aparente, na verdade a lógica dos círculos concêntricos
tinha caráter essencialmente defensivo e não expansivo (VIZENTINI, 2004).
Cervo e Bueno (1992, p.403) lembram o fato de que a crise da República
Dominicana, ocorrida em 1965, ofereceu uma nova oportunidade à diplomacia brasileira
de reforçar o ideal da “segurança coletiva” continental, e o Brasil cooperou com um
contigente de 1.300 homens até que se instalasse o governo provisório, momento
máximo do realinhamento automático com os EUA (VIZENTINI, 2004). Essa ocasião,
além de criar atritos com a política externa, criou “prevenções” na América Latina em
relação ao Brasil, taxado como “subimperialista”. Um exemplo de reforço aos
organismos regionais foi a convocação da II Conferência Interamericana Extraordinária
em novembro de 1965.
Contudo, o Brasil esperava “apoio econômico e diplomático dos EUA”
(VIZENTINI, 2004, p. 39) e não obteve o crescimento econômico e a contrapartida em
termos de ajuda ao desenvolvimento que esperava. Um dado que exemplifica esse fato é
o de que de 1964 a 1966 os investimentos e empréstimos externos “não só não
aumentaram, como até apresentaram decréscimo com relação aos anos anteriores”
(CERVO; BUENO, 1992, p.404). O Brasil reforçava em sua argumentação a
importância da solidariedade econômica em relação aos EUA. Em 1966, próximo da
posse do marechal Costa e Silva, o governo começou a sofrer uma “inflexão” causada
pela insuficiente cooperação econômica por parte dos norte-americanos.
Apesar disso, é importante pontuar que durante o governo Castelo Branco houve
significativa cooperação militar com os EUA e outros países, a exemplo da participação
da Marinha brasileira nas manobras Unidas V conjuntamente com osaos Estados
Unidos, à Argentina e ao Uruguai e do lançamento,em janeiro de 1965,de foguetes
destinados à pesquisa meteorológica como parte de um programa em parceria com a
NASA. Em 1966,o presidente Castelo Branco autorizou a aplicação de recursos na
cooperação entre a Comissão Nacional de Atividades Espaciais do Conselho Nacional
de Pesquisas (CNPq) e a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) do
governo dos EUA. Nesse sentido, Vizentini (2004) destaca o fato de que, a despeito do
alinhamento automático aos EUA por parte da diplomacia brasileira, os EUA
mantiveram as iniciativas de capacitação tecnológica.
Naquele momento, a diplomacia seria acionada para atender fundamentalmente
aos objetivos do comércio exterior, tendo por objetivos externos: a) recolocar o Brasil
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no quadro das relações prioritárias com o Ocidente; b) ampliar o mercado para os
produtos de exportação do Brasil. A essas ações Cervo e Bueno (1992, p.405) chamam
de “realismo universalista”, delimitada por três aspectos: atuação do Brasil em órgãos
multilaterais não-regionais (UNCTAD, GATT, Conferência do Desarmamento e ONU);
investida em países socialistas e contatos com a África subsaariana.
A atuação do Brasil nesses órgãos foi intensa, com o objetivo de influir sobre um
conjunto de decisões favoráveis ao Terceiro Mundo e preferencialmente comerciais
(CERVO; BUENO, 1992). Um marco, nesse sentido, foi o alinhamento da política
externa com o deslocamento do conflito do Eixo Norte-Sul para Leste-Oeste, com o
Brasil passando a participar de 26 órgãos da ONU e ampliando sua participação para 30
órgãos. Outro importante marco foi a aproximação comercial de países africanos,
enviando duas missões comerciais entre 1965 e 1966 e lançando as “bases de uma
efetiva política africana” (CERVO; BUENO, 1992, p.407). Além das relações bilaterais
com os EUA. Local no qual ocorreu a associação da diplomacia brasileira com os
interesses dos norte-americanos foi a OEA. A sugestão de criação de uma Força
Interamericana de Paz (FIP), contudo, não contou com o apoio latino-americano.
Na ONU, durante o governo Castelo Branco o Brasil seguiu uma política de
alinhamento com as grandes potências ocidentais, particularmente os EUA.
Relativamente a questões de segurança, o Brasil manteve sua oposição ao ingresso da
China nas Nações Unidas. Em relação ao problema do colonialismo português, o Brasil
buscou uma reaproximação de Portugal, porém, ao longo dos governos militares essa
postura sofreu uma inflexão. Outro ponto que merece detaque é em relação ao
desarmamento nuclear, ponto de fricção com os EUA. Em 1966,o Brasil assinou um
acordo de cooperação nuclear com Israel e em março de 1967 ratificou acordo com
Portugal para a cooperação em energia atômica para fins pacíficos (VIZENTINI, 2004).
Em março de 1967, assumiu o marechal Arthur da Costa e Silva, eleito pelo
Congresso, num momento em que ficaram evidentes as dificuldades do projeto
subimperialista. A chegada dele ao poder representou a ascensão do grupo Linha Dura e
resultado de uma forte disputa interna no regime (VIZENTINI, 2004) caracterizada pela
pressão de grupos nacionalistas e grupos empresariais insatisfeitos com o projeto
liberal. O afluxo de capitais foi modesto; a transferência de tecnologia não ocorreu; a
estrutura mundial se manteve a mesma; a cooperação com a Argentina se transformou
em rivalidade; a Aliança para o Progresso aumentou a distância em relação aos países
desenvolvidos e a política de defesa coletiva aumentou a dependência (VIZENTINI,
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2004, p.77). Nesse sentido, a política externa de Castelo Branco,ao invés de propiciar
relações de interdependência aprofundou a dependência. Nesse sentido, a diplomacia de
Costa e Silva representou uma ruptura em relação a Castelo Branco, na medida em que
contrariou os EUA (VIZENTINI, 2004).
A “Diplomacia da Prosperidade” do chanceler Magalhães Pinto era voltada à
autonomia e desenvolvimento e lembrava a PEI, com a diferença de não fazer a
proposta de reforma social (VIZENTINI, 2004). Definia o Brasil como nação do
Terceiro Mundo e, nesta lógica, propunha mudanças nas regras do sistema internacional
que considerava injusto – o maior exemplo disso foi a recusa brasileira em assinar o
Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) em 1968. Segundo Gonçalves e Miyamoto
(1993, p.223), a recusa brasileira pautou-se no entendimento da nuclearização pacífica
como “direito inalienável” e o de que a renúncia a esse contribuía para a “cristalização
do poder condominial das potências já nuclearizadas”. A lógica brasileira pautava-se na
ideia de que o Tratado tinha caráter claramente excludente, já que traçava uma fronteira
tecnológica entre os Estados sem, contudo, assegurar a paz mundial.
Ponto crucial de mudança da diplomacia de Costa e Silva em relação à de
Castelo Branco foi o fato de que o Brasil passou a se relacionar com a América Latina
através da Cecla (Comissão Especial de Coordenação Latino-Americana) e não da
OEA, preferindo o latino-americanismo ao invés do discurso do “Pan-Americanismo”,
numa lógica de integração regional horizontal.
Os desafios ao grupo nacionalista-autoritário eram muitos, dada a dificuldade de
obter uma unidade política, em especial considerando a oposição castelista e a oposição
ao regime. A base socioecômica do regime, contudo, prosseguia a mesma, o tripé
empresa estatal, somado ao capital estrangeiro e à burguesia nacional (VIZENTINI,
2004). A diferença era de que a matriz socioeocômica desse grupo residia no setor
público, numa lógica de nacionalismo que se projeta para fora, já que pressupõe um
aumento das exportações de mercadorias. Nessa lógica, o Estado passou a exercer
funções de agente econômico em funções como atividades de poupança, investimentos,
empréstimos e consumo.
Na economia, especialmente dentro da burocracia do Estado, os militares
passaram a exercer um controle ainda maior com o avanço da linha dura, numa lógica
que entendia Segurança e Desenvolvimento como inseparáveis. O objetivo do grupo
nacional-autoritário consistia em lograr o desenvolvimento industrial por substituição de
importações e o resultado foi a atuação de um grupo em que setores populares e
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oposição atuavam em convergência com os liberais progressistas e os interesses norteamericanos.
Contudo, o novo governo enfrentou problemas crescentes como a eclosão do
movimento estudantil e o lançamento da Frente Ampla pela oposição reunindo nomes
como Juscelino Kubistschek e Lacerda. Houve naquele momento uma escalada de
tensão no país que conduziu ao AI-5, Ato Institucional que colocou o Congresso em
recesso por tempo indeterminado, suspendeu direitos políticos, civis e constitucionais e
deu plenos poderes ao presidente de intervir em estados e municípios e legislar por
decreto (VIZENTINI, 2004). O presidente sofreu uma trombose em agosto de 1969 que
o incapacitou de assumir o poder e foi substituído por uma junta de ministros militares.
Para Vizentini (2004), há fatores internos e externos que explicam o fim abrupto do
governo Costa e Silva. Os primeiros foram os grandes conflitos entre os grupos no
poder e a oposição. Os segundos foram marcados pela colizão direta com os interesses
estadunidenses e de certos setores nacionais. No plano externo, em especial, as bases da
nova inserção brasileira no mundo na “Diplomacia da Prosperidade” eram a passagem
da prioridade à segurança e ao desenvolvimento.
O objetivo da diplomacia de Costa e Silva era o de ampliar e diversificar
mercados externos pela atração de tecnologia e capital estrangeiros, de modo a manter o
esforço de desenvolvimento – este último não mais estaria subordinado à segurança
coletiva. No plano mundial, o desenvolvimento era concebido via cooperação terceiromundista, numa lógica de solidariedade com o Terceiro Mundo. Em pronunciamento
em cadeia nacional sobre a política externa49 em abril de 1967, Costa e Silva definiu
como respsotas ao “problema” do desenvolvimento a segurança interna e a paz
internacional. Especificamente em relação à cooperação com os EUA, o Brasil via nesta
uma oportunidade para reforço da solidariedade latino-americana, em especial
considerando os EUA o financiador de recursos para a integração latino-americana.
Vale destacar especialmente a fala de Costa e Silva sobre a atuação brasileira no
âmbito das Nações Unidas:
O Brasil continuará a dar pleno apoio à consecução dos grandes objetivos das
Nações Unidas: A paz e a segurança internacionais, a liquidação do
colonialismo e a criação de condições propícias ao desenvolvimento
econômico e social (Correio do Povo, 19/5/1967, p. 1 apud VIZENTINI,
2004, p.90).

49

Correio do Povo, 19/5/1967, p. 1 apud VIZENTINI, 2004, p.87.
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A Diplomacia da Prosperidade obteve grandes sucessos, como a rejeição da
política nuclear das grandes potências, a internacionalização da Amazônia e a Força
Interamericana de Paz. A lógica era a do “Nacionalismo de fins”, que visava à
aprovação de medidas favoráveis ao desenvolvimento em fóruns como a ONU e a
UNTAD. Ao mesmo tempo, foram consideráveis as derrotas, como, na perspectiva de
Vizentini (2004), a confiança exagerada de Costa e Silva nas instituições multilaterais.
Pontos de mudança em relação à Diplomacia da Interdependência foram: a resistência
ao Pacto de Defesa do Atlântico Sul, proposto por Portugal e o apoio ao colonialismo
lusitano em relação à África nos fóruns internacionais.
A rivalidade com os EUA foi acompanhada de uma associação ao capital
internacional e cooperação com órgãos como o FMI. O presidente Costa e Silva, ao
priorizar o nacionalismo, provocou um desgaste na relação com os EUA (VIZENTINI,
2004), passando a caracterizar uma relação de “rivalidade emergente”. Como enfatizam
Gonçalves e Miyamoto (1993), o período de transição de Castelo Branco para Costa e
Silva foi marcado pela avaliação de técnicos do governo brasileiro sobre os resultados
da Aliança para o Progresso, alcançando a conclusão de que os resultados desta eram
inexpressivos.
Apesar disso, o Brasil acionou uma estratégia para administrar essa rivalidade
em seu benefício: mantendo a relação bilateral e desenvolvendo um maior poder de
barganha através da ampliação de relações com terceiros. Vizentini (2004, p. 93) aponta
as principais divergências: o Tratado de Não-Proliferação Nuclear; limitações a
exportações de café solúvel; o contingenciamento dos têxteis, o Acordo Internacional do
Cacau, a reação à maior participação brasileira nos fretes bilaterais e a parcela do Brasil
na redistribuição das cotas de açúcar.
Outro fator preponderante para a mudança na relação com os EUA foram os
mesmos problemas econômicos estruturais anteriormente enfrentados por Vargas, JK,
Quadros e Goulart. Um exemplo ilustrativo da mudança na relação com os EUA foi o
fato de que na viagem internacional do presidente Costa e Silva em janeiro de 1967 o
último país visitado foi os EUA, diferentemente da administração anterior, na qual
provavelmente o primeiro país a ser visitado seria os EUA. A tônica das mudanças na
relação bilateral residiu nos seguintes aspectos: ênfase no desenvolvimento e não na
segurança; afastamento em relação à Guerra do Vietnã e a mudança nas relações
hemisféricas. Em especial em relação ao segundo aspecto, tal postura diferia bastante da

183

política externa castelista, já que o presidente havia enviado remédios para os exércitos
norte-americanos, claramente delimitando apoio a um dos lados.
Importantes pontos de inflexão na relação bilateral Brasil-EUA foram a questão
da internacionalização da Amazônia; a firme postura brasileira na Conferência do Café
e a postura norte-americana de que “os EUA poderiam intervir militarmente em
qualquer país do continente, independentemente da decisão coletiva dos signatários do
Tratado de Assistência Recíproca do Rio de Janeiro” (VIZENTINI, 2004, p.96), essa
última tendo gerado uma impressão negativa na chancelaria brasileira. Para Gonçalves e
Miyamoto (1993) entre os EUA e o Brasil houve uma reversão de expectativas e
desacordos envolvendo os interesses nacionais, tendo como foco central dos desacordos
os assuntos econômicos, a exemplo da questão do café solúvel.
A respeito da Amazônia, a postura brasileira foi a de reafirmação da soberania
nacional sob a região por parte do então ministro das Relações Exteriores, Magalhães
Pinto. Em 1968, os EUA reduziram consideravelmente a ajuda militar ao Brasil, tendo
sido a venda de armas suspensa. O subsecretário de Estado norte-americano, Charles
Meyer, em declaração em julho de 1969, declarou que “o regime brasileiro é uma fonte
de preocupação para os EUA” (VIZENTINI, 2004, p.97). Como alternativa ao
afastamento dos EUA, as relações com os países europeus foram sensivelmente
intensificadas sob o governo Costa e Silva. No campo das relações bilaterais, a
cooperação com a Alemanha configurou-se a mais importante naquele governo.
Por outro lado, nas relações com África, a postura de Costa e Silva era a de
manter a atitude de Castelo Branco, no sentido de apoiar as pretensões coloniais
europeias com o objetivo de evitar o desenvolvimento de nações “ideologicamente
hostis” ao Ocidente. Os desenvolvimentos acompanharam as grandes potências, como
no caso do estabelecimento de relações diplomáticas com a Costa do Marfim, Uganda,
Zâmbia e Tanzânia. Em relação à Guerra do Vietnã (1955-1975), a postura do Brasil foi
a de distanciar do conflito, chegando a fechar a embaixada brasileira no Vietnã do Sul
em 1969 (VIZENTINI, 2004).
A respeito do conflito em relação ao café, a Organização Internacional do Café,
integrada por 66 países, adotou em fevereiro de 1969 um novo acordo. Em 1966, o
Brasil foi acusado pelos EUA de “concorrência desleal” em relação às exportações de
café solúvel para os EUA. Dessa pressão resultou, em abril de 1969, o Acordo Arbitral
do Café Solúvel pelo qual “criava-se um imposto de 13 dólares à exportação de solúvel
brasileiro para os EUA” (VIZENTINI, 2004, p.97). O Acordo gerou uma longa crise e
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resultou numa derrota para o Brasil. Naquele momento, o distanciamento das relações
entre os EUA e a América Latina era pronunciado, e a postura brasileira foi a de cobrar
uma cooperação mais efetiva dos EUA com países latino-americanos.
Apesar das dificuldades enfrentadas pela Diplomacia da Prosperidade, o mais
importante foi o fato de esta ter semeado o caminho do nacionalismo e
integracionalismo que seria seguido posteriomente. Na Conferência de Punta Del Este
(1962) ficaram evidentes as diferenças entre a América Latina e os EUA na medida em
que o objetivo da primeira era pensar soluções econômicas, ao passo que, para o
segundo, a prioridade era a discussão de temas políticos. Para Vizentini (2004), o Brasil
desenvolveu ativa política hemisférica e, em relação à América Latina, essa política se
expressou no âmbito multilateral através da OEA e da Alalc expressa sobretudo em
temas econômicos – indo de encontro ao governo Castelo Branco, que deu especial
ênfase a temas de segurança. A maior evidência do rompimento com a diplomacia
castelista ocorreu quando, em maio de 1967, o Brasil solicitou ouvir a posição
venezuelana quando da convocação da reunião de chanceleres americanos a respeito da
suposta “infiltração de elementos cubanos naquele país” (VIZENTINI, 2004, p.105).
Apesar do ceticismo brasileiro quanto à integração latino-americana, expresso na
Reunião dos chefes de Estado da OEA (abril/1967) - que aprovou a criação do Mercado
Comum Latino-Americano “a ser implantado em 15 anos contados a partir de 1970”
(VIZENTINI, 2004, p.102) – durante a administração de Costa e Silva houve a redução
das relações bilaterais com nações latino-americanas e reforço ao multilateralismo. Em
agosto de 1967 foi assinada a Declaração de Assunção, que estabeleceu a decisão de
criar um mercado comum latinoamericano,em 1985, uma fórmula de compromisso entre
o Brasil, Argentina e Peru. As pautas defendidas pelo Brasil passaram a ser sempre em
torno do desenvolvimento econômico e do pleito pela “articulação de alianças com
vistas à alteração de determinadas regras internacionais, econômicas e políticas que
obstaculizavam o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo” (VIZENTINI, 2004,
p. 109). Nos trabalhos da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD), tendo por representante o então embaixador Azeredo da
Silveira, o Brasil assumiu uma agenda exclusivamente econômica, não sendo tratado
“qualquer problema de política internacional, como a situação do Oriente Médio, o
conflito árabe-israelense ou mesmo o fechamento do Canal de Suez” (VIZENTINI,
2004, p. 110).
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Ainda pensando a América Latina, as relações bilaterais com a Argentina
merecem destaque durante o governo Costa e Silva (VIZENTINI, 2004). Em 1967 foi
constituída a Comissão Executiva Brasil-Argentina de Coordenação (Cebac); foram
assinados acordos de intercâmbio cultural, de coprodução cinematográfica, de
cooperação na parte técnica, de pesquisa científica e de transporte marítimo; o acordo
sobre o projeto de tratado de integração dos países da Bacia do Rio do Prata e a
negociação em torno da utilização dos recursos hídricos do Prata.
Em se tratando da postura da chancelaria brasileira durante o governo Costa e
Silva nas Nações Unidas, a Diplomacia da Prosperidade passou a atuar na AGNU a
partir de setembro/1967 favoravelmente à autodeterminação dos povos e ao respeito à
descolonização dos povos. Ainda em se tratando da atuação brasileira nos órgãos
multilaterais, o governo Costa e Silva deu destaque à energia atômica. O Brasil assinou
em maio de 1967 o tratado que proscrevia as armas atômicas na América Latina, o
Tratado de Tlatelolco, mas recusou-se a assinar o TNP nos termos propostos por pelos
EUA e URSS. Segundo Gonçalves e Miyamoto (1993), a assinatura do Tratado de
Tlatelolco foi o instrumento utilizado pelo governo brasileiro para resistir às pressões
internacionais pela assinatura do TNP. Como afirma Vizentini (2004, p.114): “o
governo Costa e Silva apoiava a renúncia à utilização dos armamentos nucleares, o
desarmamento atômico e a não-proliferação”. O governo iniciou negociações secretas
sobre acordos nucleares com a Alemanha, França, Espanha, Índia e Israel. Além disso, o
Brasil tinha severas críticas ao Tratado de Não-Proliferação, em especial considerando
que este estaria longe de “satisfazer aos desejos e direitos dos países não-nucleares”
(VIZENTINI, 2004, p.116).
Foi durante o governo Costa e Silva que ocorreu a Guerra dos Seis Dias entre
Israel e os países árabes, já abordada no primeiro capítulo, e esta foi uma ocasião em
que a diplomacia brasileira continuou a manifestar apoio a Israel sob posição de
“neutralidade”. Importante postura brasileira foi a decisão contrária à decisão do Canadá
de retirar tropas de Gaza por determinação da AGNU. Quando o episódio evoluiu para
uma crise, o MRE afirmou que a posição de país “era de total inserção, sem
comprometimento com as partes litigantes, com equidistância entre as partes envolvidas
e a fidelidade aos princípios do direito internacional” (VIZENTINI, 2004, p.125). Nesse
contexto, o Brasil reconheceu o direito do Cairo para pedir a retirada da força de
emergência das Nações Unidas na Faixa de Gaza. O presidente brasileiro exortou
naquele momento Israel a prestigiar a ONU como fórum de resolução da crise.
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O Brasil, que na Assembleia Geral da ONU defendeu em 1947 a criação do
Estado de Israel, acredita firmemente que as Nações Unidas sejam fórum competente
para investigar a matéria e confia em que os esforços em prol do reestabelecimento da
paz, desenvolvidos pelos Estados-membros, representados pelo Conselho de Segurança,
mereça formal endosso de ambas as partes. Em 28 de junho,o chanceler Magalhães
Pinto apresentou um discurso na AGNU discutindo a crise do Oriente Médio – vale
reproduzir abaixo:
Na opinião do governo brasileiro as Nações Unidas deveriam recomendar
uma solução baseada em alguns princípios, entre os quais: 1- o
reconhecimento, por parte dos Estados árabes, do Estado de Israel, como
Estado soberano, membro dessa organização e, portanto, portador dos
privilégios e garantias que a carta assegura a todos os Estados-membros; 2garantia formal por parte de Israel de resolver, em bases equitativas e
permanentes, o problema dos refugiados; 3- garantia igualmente formal, por
parte de Israel, de não incorporar ao seu território nacional as áreas ocupadas
em virtude de seus últimos sucessos militares e, consequentemente, a retirada
das tropas de Israel: 4- garantia formal, por parte da RAU de assegurar, sob o
controle internacional adequado, a livre navegação pelo estreito de Tiran; 5negociação por parte da RAU, da abertura do canal de Suez a navios de
qualquer bandeira, tendo em vista a soberania do governo egípcio e a
convenção de Constantinopla de 1888, confirmada pelo governo do Cairo em
sua declaração de 24 de abril de 1953; 6- colocação de Jerusalém sobre
regime internacional permanente, com garantias especiais para a proteção dos
lugares santos dentro de um corpus separata, de acordo com o espírito da
resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 29 de novembro de
1947; 7- negociações de todos os problemas pendentes, inclusive sobre o
consentimento mútuo, a criação eventual de zonas desmilitarizadas
(VIZENTINI, 2004, p.126).

Segundo Vizentini (2004), a participação do Brasil no Conselho de Segurança e
a presença de tropas em Suez antes da Guerra dos Seis Dias propiciou uma maior
participação brasileira na região. Exemplos deste fato a criação da embaixada brasileira
em Riad (Arábia Saudita) em 1969 e a articulação por parte do Brasil do Grupo
Coordenador do Comércio com os Países Árabes (Loarabe) no mesmo ano.
A partir da “Diplomacia da Prosperidade”, portanto, o setor externo tornou-se
estratégico em termos de comércio, tecnologia e capital e tendo especialmente o
Desenvolvimentismo como objetivo central. Neste sentido, a política externa de Costa e
Silva apresentou-se com “sentido realista” e “isenção ideológica” (CERVO; BUENO,
1992) recuperando os princípios de autonomia e soberania extintos desde a época de
Jânio Quadros e João Goulart.
Para compreender a política externa do governo Médici, segundo Vizentini
(2004), faz-se necessário o entendimento da interação existente entre o cenário político
e econômico interno de modo a compreender as mais significativas mudanças no plano
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internacional, considerando, também, a mudança de postura brasileira em relação à
questão palestina. Após o afastamento de Costa e Silva, como já mencionado, uma junta
militar composta por oficiaismais conservadores das Forças Armadasesteve no poder
por dois meses. Durante esse período foi extinto o mandato de vice-presidente, uma
nova lei mais rigorosa de Segurança Nacional foi baixada e ocorreu um novo expurgo
nas Forças Armadas daqueles elementos considerados ameaçadores. Desta forma deu-se
início aos “anos de chumbo”. A Junta indicou Emílio Garrastazú Médici como
presidente e este foi empossado a 30 de outubro.
Naquele momento a luta armada contra o regime militar avançou de forma
considerável, tendo sido o maior exemplo o sequestro do embaixador norte-americano
Charles Elbrick por um comando conjunto do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de
Outubro) e da ALN (Aliança Libertadora Nacional). O combate aos “terroristas”, como
eram conhecidos pelo regime os que se engajaram na luta armada, permitiu o
aperfeiçoamento dos mecanismos de repressão e tortura, gerando órgãos especiais de
tortura e repressão. A expertise para a tortura, tratada como “científica” era proveniente
da experimentação francesa na Guerra da Argélia e pelos treinamentos feitos por
militares da América Latina na Escola das Américas, instalada pelo EUA no Panamá,
em 1948.
Do ponto de vista da economia, durante o governo Médici e sob o ministério da
Fazenda com liderança de Delfim Neto, a economia cresceu em torno de 10% ao ano
entre 1970 e 1973 num fenômeno conhecido como Milagre Brasileiro. Considerava-se o
tripé econômico: empresas estatais; energia e indústria de bens de capital e as
transnacionais. O capital privado nacional voltava-se para a produção de insumos
nacionais. Para Vizentini (2004), apesar do arrocho salarial, criou-se na época do
“milagre”uma classe média consumidora. Houve, ainda, estímulo à concentração de
renda e econômica. Grande parte da expansão econômicada economia deu-se tendo por
base uma política de obras públicas, como a ponte Rio-Niterói e a construção da
barragem de Itaipu. A TV ao vivo tornou a televisão um importante instrumento de
poder.
No plano político, é preciso considerar que o governo Médici foi marcado por
uma intensa luta interna pelo controle do processo decisório, com o crescimento da
burocracia pública e reforço da unidade, disciplina e hierarquia. Apesar de ter
recuperado o discurso do nacionalismo e do Desenvolvimentismo, há diferenças
notáveis entre o nacional populismo característico da Era Jango e JK e o que Vizentini
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chama de “nacional-autoritarismo” (VIZENTINI, 2004) do governo Médici,
socialmente conservador e com núcleo nas empresas estatais e no Tesouro Nacional.
Era o chamado “Brasil Potência”, projeto para o qual era fundamental garantir a
estabilidade política, o conservadorismo social e um bom desempenho financeirocomercial.
É importante pontuar que os conflitos entre as agências governamentais foi
intenso, especialmente entre o Ministério da Fazendo (figura do Ministro Delfim Neto)
e entre o Ministério das Relações Exteriores (figura do Ministro Gibson Barboza).
Enquanto o primeiro projetava uma cooperação mais estreita com o Primeiro Mundo,
entendendo o projeto do “Milagre Econômico” como interno e externo, o segundo
“defendia a retomada de uma orientação que se identificava com certos elementos da
Política Externa Independente, invocando a necessidade de uma maior aproximação
com o Terceiro Mundo e os organismos multilaterais. Em se tratando da Segurança
Naconal, esta fixava os “objetivos nacionais permanentes”.
A política externa do governo Médici foi conhecida como “Diplomacia do
Interesse Nacional” do chanceler Mário Gibson Barbosa epromoveu consideráveis
alterações na “Diplomacia da Prosperidade” de Costa e Silva. A estratégia multilateral
cedeu espaço ao bilateralismo. Segundo Vizentini (2004), o governo Médici reconhecia
a existência do imperialismo e o chanceler Mário Gibson Barbosa chegou a definir o
terceiromundismo como uma solução “ilusória” e realizou consideráveis críticas aos
postulados teóricos de políticas externas de governos anteriores. Essas críticas tiveram
como base um novo contexto internacional típico da década de 1970, especialmente
considerando o surgimento de novos centros capitalistas, como a Europa Ocidental e o
Japão. A Diplomacia do Interesse Nacional estava mais preocupada com os ganhos e
com a posição do Brasil dentro do imperialismo, evitando a prepotência (Costa e Silva)
ou a subserviência (Castelo Branco) (VIZENTINI, 2004).
Cervo e Bueno (1992) lembram que o chanceler Gibson Barbosa atribuía cinco
funções à política externa:
Provocar mudanças nas regras de convivência internacional e na cristalização
do poder; b) usar o poder nacional decorrente do crescimento em favor dos
povos que aspiram ao progresso; c) auxiliar a implantação da nova ordem
econômica internacional, até mesmo como requisito da paz, que não resulta
da manutenção do status quo e do equilíbrio do poder; d) manter ativa
solidariedade com os povos em vias de desenvolvimento; e) ampliar em
extensão e profundidade o universalismo da ação externa (CERVO; BUENO,
1992, p.429).
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O projeto de Brasil Grande Potência, com objetivos ambiciosos, como o
“ingresso do Brasil no Primeiro Mundo”, construindo uma sociedade “efetivamente
desenvolvida, democrática e soberana, assegurando-se a viabilidade econômica, social e
política do Brasil como grande potência” (VIZENTINI, 2004, p.139). Tratava-se de
uma política externa mais agressiva, refletindo interesses econômico-industriais
emergentes (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993) e cujo objetivo principal era o de
negociar a abertura de novos mercados para a produção nacional e aproximar-se mais
dos países fornecedores de tecnologia e de matérias-primas indispensáveis para o
funcionamento do parque industrial brasileiro. Nesse projeto, o Brasil procurava
ampliar seu espaço de barganha com os EUA, sem questionar o sistema internacional.
Após a Crise dos Mísseis de Cuba (1962), a convergência entre as duas
superpotências mundiais (EUA e URSS) deu espaço ao antagonismo Norte-Sul, o que
permitiu a legitimação de determinadas divergências com os EUA. Vizentini (2004)
elenca algumas dessas propostas: a reforma nas Nações Unidas e a não-ratificação do
TNP, ambos sob o mesmo argumento da desigualdade entre as nações no sistema
internacional. Assim sendo, “apesar do governo, no plano interno, defender um enfoque
técnico-burocrático da política, no plano externo adotava uma postura exigente de uma
maior politização” (VIZENTINI, 2004, p.141. O Brasil avançou na construção de uma
indústria nacional armamentista e houve um impacto simbólico na ampliação do mar
territorial brasileiro de 12 para 200 milhas, em 1970, contra a vontade dos EUA.
As relações entre o Brasil e os EUA sofreram sensível recuo durante o governo
Médici. Apesar disso, entre 1970 e 1973, foram assinados acordos de cooperação
científica, assistência militar e concessão de crédito para aquisição de material bélico
entre as partes. Além disso, apesar das denúncias de violação de Direitos Humanos
relativos ao regime militar em relação a grupos guerrilheiros, o governo Nixon tornouse um aliado de Médici. A despeito das divergências, para Vizentini (2004), os dois
governos souberam encontrar convergências. A partir daquele momento, o Brasil
iniciaria um “diálogo pragmático” com os EUA, ponto chave para este trabalho, ao
mesmo tempo em que a política externa nacional se individualizava e renacionalizava.
No ano de 1973 ocorreu um forte intercâmbio de visitas entre autoridades brasileiras e
norte-americanas.
Em relação à América Latina, o Brasil foi acusado de participar de golpes de
Estado em outros Estados, como na Bolívia (1971) e no Chile (1973), efetuando espécie
de diplomacia militar paralela (VIZENTINI, 2004). A reação dos demais países latino190

americanos à política de potência foi de desconfiança (GONÇALVES; MIYAMOTO,
1993). A relação com a Argentina passou da rivalidade à cooperação durante o governo
Médici, em grande parte devido à questão da energia. O Brasil dependia do
fornecimento de energia para manter os níveis de crescimento econômico acelerados no
“Milagre Econômico”. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu envolvia uma dupla
negociação: com o Paraguai e com a Argentina, essa última em um momento instável
politicamente. Criou-se, naquela ocasião, certo clima de tensão na busca por um
consenso em relação a Itaipu entre o Brasil e a Argentina somente parcialmente
superado em 1972 pelo Acordo de Nova Iorque (VIZENTINI, 2004). Em março de
1972 um encontro presidencial possibilitou a assinatura da Declaração Conjunta BrasilArgentina, e seis acordos em diferentes áreas, como a integração do sistema rodoviário.
Em relação aos países andinos, a diplomacia brasileira agiu com prudência e se
desenvolveu de forma mais significativa em relação aos países pequenos, em especial
Equador e Colômbia. Além disso, durante o governo Médici também houve a
aproximação com a América Central, Caribe e Guianas.
O relacionamento bilateral foi a tônica da inserção hemisférica na América
Latina, numa estratégia de inserção externa que combinou alguns fatores, em especial a
criação de bases de cooperação técnica e econômica:
[...] Ampliação do comércio através da criação de linhas de crédito para a
compra de mercadorias brasileiras, programas de cooperação técnica com
países menores [...] e a celebração de acordos culturais para a vinda de
estudantes de graduação e pós-graduação por períodos prolongados
(VIZENTINI, 2004, p.152).

Nesse momento, o Brasil buscou reforçar a Alalc, e grandes projetos de
cooperação foram concluídos, como a Hidrelétrica de Itaipu, com o Paraguai (Tratado
de 1973) e a compra de gás e complementação industrial, com a Bolívia (Ata de
Cooperação de 1973). Do ponto de vista comercial, houve um aumento acentuado e
incentivo das exportações para a Alalc e redução da taxa de importações. Assim sendo,
superou-se no plano externo o panamericanismo castelista, o latino-amerianismo de
Costa e Silva e foi feita a adoção do bilateralismo. Relações bilaterais que merecem
destaque foram com a Alemanha Federal, o Canadá e o Japão (VIZENTINI, 2004),
contudo, caracterizando uma política externa tímida, que abriu os passos para a Era
Geisel. Com a Europa Socialista (URSS e Leste Europeu) cresceram no campo
econômico e se mantiveram satisfatórias no terreno político, ainda que mantendo o low
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profile (VIZENTINI, 2004). O Brasil assinou contratos e acordos com a Polônia,
Iuguslávia, Bulgária e Thecoslováquia. Em outubro de 1972, o Brasil e a URSS
assinaram, em Moscou, acordo relativo a Transportes Marítimos. Entre 20 e 29 de
novembro de 1973, foi realizada a Exposição Comercial Brasileira em Moscou.
O foco das relações bilaterais nesse momento esteve centrado na cooperação
técnica e científica, a questão nuclear e a tranferência de tecnologia. Destaca-se, por
exemplo, a realização, em Brasília, da II Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira
de Cooperação Científica e Tecnológica e, também em Brasília, a II Reunião da
Comissão Mista Brasil-Itália, em 23 de novembro de 1973. Um exemplo da cooperação
com o Japão foi a realização em Tóquio da IV Reunião da Comissão Econômica Mista
Brasil-Japão em 1973.
Em relação à África Subsaariana, ainda que o governo Médici rejeitasse o
próprio conceito de Terceiro Mundo e a validade do antagonismo Norte-Sul, sob
pressão da estratégia exportadora e da “necessidade política de garantir a crescente
importação de petróleo”, o Brasil efetivou a sua presença na África Ocidental e “ iniciou
sua atividade diplomática regular no Oriente Médio, Ásia e Oceania (Austrália)”
(VIZENTINI, 2004, p.179). Na África, o governo Médici seguiu linhas traçadas por
governos militares anteriores, com a inauguração de uma nova linha de política externa
para a África. Manter boas relações com a África do Sul e Portugal era estratégico para
a segurança do Estado brasileiro (GONÇALVES; MYIAMOTO, 1993), de modo que
era entendido o Atlântico Sul como parte integrante de seu sistema de defesa. Em
relação à Ásia, uma cooperação concreta se estabeleceu entre a Índia e a Austrália, além
da aproximação com os mais tarde denominados Tigres Asiáticos, mas, em relação à
China, houve a continuidade da ausência nas relações diplomáticas.
Em abril de 1970, o Brasil participou, na qualidade de observador, da reunião
preparatória da Conferência dos Países Não-Alinhados em Dar-es-Salaam (Tanzânia)
tendo enviado o embaixador do Brasil em Nairobi, Frank H.T. Mesquita. Em 1973, o
Brasil compareceu, como observador, à V Conferência de Chefes de Estado e de
Governo dos Países Não-Alinhados em Argel. Contudo, como pontua Vizentini (2004),
a diplomacia para a África enfrentava atritos com Portugal, EUA, potências europeias e
África do Sul. Nessse sentido, apesar de o governo brasileiro ter votado ao lado de
Portugal a questão das províncias ultramarinas junto aos EUA, Grã-Bretanha, Espanha e
África do Sul; absteve-se nas discussões sobre a condenação do colonialismo, Apartheid
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e discriminação racial, configurando certo distanciamento do grupo colonialista
(VIZENTINI, 2004).
Nesse sentido, durante o governo Médici as relações
com Portugal sofreram alterações significativas, já que, naquele momento, o Brasil
procurava encaminhar as relações bilaterais de forma independente do problema
colonial (VIZENTINI, 2004). Em agosto de 1971, o ministro Gibson Barbosa viajou
para Lisboa para solicitar ao governo português a transladação para o Brasil dos restos
mortais de D. Pedro I, em 7 de setembro de 1971. Em abril do mesmo ano, o presidente
português, almirante Américo Thomaz, visitou o Brasil trazendo os restos mortais do
imperador e, nessa ocasião, foi firmada uma declaração conjunta Brasil-Portugal,
empenhada em fortalecer a Comunidade Luso-Brasileira. Outro exemplo dos avanços
foi a assinatura,em julho de 1973, de um acordo sobre intercâmbio turístico.
Contudo, no âmbito do governo, houve o dilema de como evitar uma ruptura
com Portugal, mantendo simultaneamente o relacionamento com a África. O grande
desafio era separar Portugal metropolitano (modelo ideal para o desenvolvimento de
intercâmbios culturais e comerciais) do Portugal colonialista (com quem o Brasil
deveria evitar envolvimento político, militar ou comercial e negar apoio à tese de ficção
jurídica). A partir disso, despontava a sugestão de o Brasil intermediar o conflito entre
Portugal e as colônias africanas,para que evitasse a ruptura entre os dois pólos. Na
conversa entre os chanceleres, ocorrida em 1973, o chanceler brasileiro apontou que,
dado o imobilismo português, o Brasil se veria forçado a votar contra o colonialismo
português. Portugal aceitou discutir com lideranças africanas, o que, contudo, não se
concretizou, já que, com a Revolução dos Cravos, houve a retirada de tropas
portuguesas da África.
Em relação ao Oriente Médio, a presença brasileira se fez mais intensa naquela
região, ao passo em que o Itamaraty transitava de uma equidistância pró-Israel quanto
ao conflito israelo-palestino para uma relação “de relativo apoio às proposições da Liga
Árabe” (VIZENTINI, 2004, p.182). O chanceler Mário Gibson Barbosa fez uma
importante viagem à região antes da eclosão do Yom Kippur,motivado pela necessidade
de exportação pelo Brasil e de garantia do abastecimento de petróleo,devido ao aumento
do preço desde 1971 em decorrência da guerra. No dia 11 de maio de 1971, Brasil e
Iraque assinaram o Acordo sobre Cooperação Comercial pelo qual o Brasil se
comprometeu a comprar petróleo do Iraque “cujo governo assumia a obrigação de
facilitar a colocação em seu mercado de produtos brasileiros em valor correspondente à
193

quantidade de petróleo adquirido” (VIZENTINI, 2004, p.182). Com a nacionalização da
estatal de petróleo iraquiana, a Iraq Petroleum Company (IPC), houve tentativas de
boicote das multinacionais do ramo, o que motivou o presidente da Petrobrás, Geisel, a
dar ordem para quesecomprasse o petróleo iraquiano.
Cabe nota a respeito da atuação da Interbrás, estatal estratégica para o governo
brasileiro. Na década de 1980, a recessão interna ameaçou paralisar a indústria
petroquímica nacional. O governo brasileiro recorreu à Interbrás para mantê-la
funcionando. Entre 1981 e 1983, as exportações de petroquímicos pela Petrobrás,
totalizarammais de 1 bilhão de dólares. Um setor amplamente atendido pelo esforço
exportador foi o siderúrgico, em especial considerando países do Oriente Médio como
Irã, Iraque e Arábia Saudita. Em 1978, por exemplo, foi possível à Construtora Mendes
Júnior o fechamento do maior contrato que já havia realizado, com o Iraque, para a
construção de uma ferrovia de 500 km, num faturamento superior a 1,2 bilhão de
dólares. Outro destaque da atuação da estatal se deu em 1982, com a presença do grupo
Interbrás na Argélia, fechando com a estatal argelina a venda de 55 mil geladeiras, no
maior contrato isolado de exportação de eletrodomésticos já firmado no Brasil. A
Eletrobrás configurou-se de importância estratégica para o país (CARNEIRO;
SANTANA, 1984).
Com Israel, o Brasil assinou em janeiro de 1972 o Convênio Complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Técnica de 1962, relativo à colaboração bilateral no
campo da irrigação no campo. Em janeiro de 1973, o ministro Mário Gibson Barbosa
visitou o Egito e o objetivo do governo brasileiro era o de acertar a participação da
Petrobrás na pesquisa e prospecção do petróleo local, assinando um acordo de
cooperação técnica. Ainda na visita, o chanceler propôs pontos para a resolução do
conflito israelo-palestino: a retirada das tropas de Israel do deserto do Sinai; o retorno
das Colinas do Golã à Síria e a solução da questão dos refugiados. Após esta viagem, o
chanceler visitou o Estado de Israel, ocasião em que o conflito israelo-palestino também
foi debatido: “na visão do Itamaraty, o governo brasileiro deveria manter uma posição
de equidistante” (VIZENTINI, 2004, p.184).
A primeira metade da década de 1970 ficou marcada por grandes visitas de
autoridades do Oriente Médio e investidas diplomáticas brasileiras na região. Em
setembro de 1972, uma visita do presidente da Câmara de Comércio, Indústrias e Minas
do Irã possibilitou a instalação de uma agência da Varig em Teerã e propôs um acordo
de fretes Brasil-Irã. Em outubro, uma delegação do Partido Baath da Síria visitou o
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Brasil. Em 1973, o Itamaraty promoveu duas missões que visitaram os principais países
exportadores de petróleo. De 20 a 24 de março de 1973 realizou-se a Reunião de
Consulta sobre Transporte Aéreo Brasil-Israel, contando com a vinda de técnicos para
instrução de pilotos dos caças Mirage, como descrito abaixo:
A experiência de 12 anos e as duas guerras que a Força Aérea Israelense
alcançou na utilização de caças supersônicos Mirage seria transmitida, em
forma de orientação técnica, à esquadrilha de 16 aparelhos da FAB
(VIZENTINI, 2004, p.184).

Brasil e Egito assinaram no Cairo, em 31 de março de 1973, Acordo de
Cooperação Técnica e Científica e Acordo Comercial. Em maio de 1973, o chanceler
saudita Ommar Sakkaf visitou o Brasil. Na ocasião, ficou acertado o estabelecimento de
relações diplomáticas entre Brasil e Arábia Saudita. O chanceler do Líbano declarou
que obteve sucesso na missão junto ao governo brasileiro de apoio às reinvindicações
árabes e que a alta no preço do petróleo estaria sendo usada para “despertar a
consciência moral do mundo” (VIZENTINI, 2004, p.185).
No plano multilateral, o Brasil continou atuando para denunciar as tentativas de
congelamento do poder mundial e as distorções do sistema internacional. Um fórum
especialmente explorado pela diplomacia brasileira foram as Nações Unidas. Deve-se
destacar que, durante a XXIV Sessão da Assembleia Geral das ONU, o chanceler
brasileiro, Magalhães Pinto, abriu os debates enfatizando os temas de paz e segurança
internacional, dentre eles o processo de descolonização e o apoio às medidas de
proteção aos refugiados árabes da Palestina.
De modo geral, um dos principais focos da “Diplomacia da Prosperidade” foi a
chamada diplomacia econômica, com foco nas exportações e promoção comercial
brasileira (VIZENTINI, 2004). Nessa lógica, a diplomacia foi concebida e mantida
como instrumento do expansionismo econômico (CERVO; BUENO, 1992), O petróleo
merece destaque nessa dinâmica. Em 1970, durante visita do Ministro do Petróleo do
Iraque, Sadoun Hammadi, o Brasil obteve o acordo de intercâmbio de petróleo:
Em 1971 foi enviada uma missão brasileira, composta de representantes da
Petrobrás, do Banco Central, da CACEX e do Itamaraty à Venezuela,
Trinidad e Tobago, Argélia, Líbia, Arábia Saudita, Irã e República Árabe
Unida (RAU) com o objetivo de manter entendimentos com as empresas
petrolíferas estatais daqueles países para aquisição de petróleo cru e celebrar
eventuais acordo bilaterais (VIZENTINI, 2004, p.193).

Naquele momento, o Americanismo já se via numa encruzilhada, à medida em
que novas áreas de atrito se criavam com os EUA, como já visto anteriormente. Nesse
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sentido, tornava-se visível que o nacionalismo e desenvolvimentismo militar “tendia a
deslocar o padrão de relacionamento entre o Brasil e os EUA para bases mais realistas”
(GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993).
Para a sucessão de Médici, foi indicado o general Ernesto Geisel, então
presidente da Petrobrás e chefe da Casa Militar durante o governo Castelo

Branco

e

aquele que desenvolveu uma política externa mais ousada, o chamado Pragmatismo
Responsável e Ecumênico. Representou a forma mais desenvolvida da política externa
durante a regência dos militares. O general Golbery do Couto e Silva passou a ocupar a
chefia da Casa Civil. O governo Geisel representou a preparação para uma transição
controlada rumo ao regime democrático, que deveria encerrar a forma discricionária do
regime militar, institucionalizando os objetivos de longo prazo.
A conjuntura era a da crise econômica provocada pelo choque do petróleo em
1973, provocado pelas consequências da já abordada Guerra do Yom Kippur. O fato de
os governos militares terem negligenciado o transporte ferroviário e hidroviário em
proveito do rodoviário gerou um aumento do consumo do petróleo estrangeiro
(VIZENTINI, 2004). Geisel herdou “um PIB de 133 bilhões de dólares, uma inflação
anual de 18,7% e uma dívida externa de 12,5 bilhões” (VIZENTINI, 2004, p.198), mas
o preço do aumento do petróleo encareceu as importações brasileiras e gerou uma
recessão nos países industrializados, gerando queda nos investimentos externos e nas
importações de produtos brasileiros. O II Plano Nacional de Desenvolvimento lançado
por Geisel em setembro de 1974 foi uma estratégia defensiva, de grande abrangência,
um coroamento da substituição de importações.
O governo optou por diversificar as fontes de energia, lançando um programa de
construção de hidrelétricas, usinas nucleares e incremento de prospecção de petróleo e
produção de álcool combustível automobilístico (Próálcool). Nesse contexto, o Estado
brasileiro se consolidou como o maior agente organizativo (VIZENTINI, 2004), ao
mesmo tempo em que enfrentou problemas internos, na medida em que foram
desencadeadas ondas de prisões e assassinatos pelos órgãos de repressão e Inteligência,
gerando a pressão pela redemocratização. O assassinato de Vladimir Herzog em outubro
de 1975 motivou Geisel a declarar que nenhuma morte seria tolerada.
Embora tivesse que cortar gastos para conter a inflação, o governo manteve um
crescimento econômico oscilante entre 5 e 10% ao ano, criando 5 milhões de novos
empregos e aumentando as exportações em 50% (VIZENTINI, 2004). Porém, apesar do
crescimento nestes indicadores, devido à conjuntura de crise econômica, que gerou
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liquidez no mercado financeiro internacional, com os petrodólares com juros baixos,
contexto que possibilitou a contração de empréstimos e a elevação da dívida externa na
década de 1980.
As modificações na economia mobilizaram alterações significativas nas
Relações Exteriores, possibilitando um alto grau de inserção mundial. A isso também se
deve o fato de que, devido à conjuntura internacional adversa e ao crescimento da
economia, o mercado interno tornara-se insuficiente, forçando o país a se inserer
internacionalmente. Geisel tinha por chanceler Antônio Azeredo da Silveira. Dada a
conjuntura de crise e guerra no Oriente Médio, o primeiro passo da diplomacia
brasileira daquele momento foi a de se aproximar dos países árabes:

O Itamaraty permitiu a instalação de um escritório da OLP em Brasília,
apoiou o voto anti-sionista na ONU e adotou uma íntima cooperação com
potências regionais como Argélia, Líbia, Iraque e Arábia Saudita, sob a
forma de joint-ventures para prospecção no Oriente Médio através da
Braspetro, e para o desenvolvimento técnológico e industrial-militar (venda
de armas brasileiras e projetos comuns no campo dos mísseis) (VIZENTINI,
2004, p.202).

Na chancelaria, Azeredo da Silveira implementou uma política externa que
pretendia ampliar a concepção de interesse nacional e concorrer para o projeto nacionaldesenvolvimentista

(SPEKTOR,

2010,

p.21450).

Houve

o

surpreendente

reestabelecimento de relações diplomático-comerciais com a República Popular da
China em 1974 e o Brasil passou a cooperar com o bloco soviético em termos
estratégicos. No mesmo sentido, a atuação brasileira nos órgãos multilaterais, como a
ONU, conheceu um intenso protagonismo, em convergência com o Terceiro Mundo.
Para Gonçalves e Miyamoto (1993, p.229), os acontecimentos que merecem destaque
durante o período foram os Acordos de Paris (1973) e o conflito israelo-palestino,
especialmente considerando a Guerra do Yom Kippur (1973). Com a formação do
Grupo dos 77, o G-77, a ideia do Terceiro Mundo deixava de ser um conceito para
tornar-se “polo de forças convergentes”.
Para Matias Spektor (2004), a atuação externa do Brasil após a Segunda Guerra
Mundial é um dos períodos “menos mapeados”, já que faltam
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[...] estudos historiográficos detalhados sobre as principais vertentes da
atuação externa do país, sobre as causas do pragmatismo, sobre a sua base
teórica e conceitual, sobre a posição do país na sociedade internacional dos
anos 70 e sobre os paralelismos entre o pragmatismo brasileiro e o
comportamento de outros países em desenvolvimento de porte médio
(SPEKTOR, 2004, p. 194)

A postura brasileira durante o Pragmatismo Responsável e Ecumênico foi
interpretada como um período de crescente independência, autonomia e flexibilidade
em relação aos limites impostos pela estrutura do sistema internacional da Guerra Fria,
numa tentativa traduzida por alguns como a ampliação do espaço de manobra do Brasil
(SPEKTOR, 2004). Contudo, a postura externa brasileira esteve associada a mudanças
conjunturais no sistema internacional, tais como o declínio relativo da capacidade
militar dos EUA frente à URSS; a incorporação da China ao equilíbrio global de poder,
a inusitada força dos países exportadores de petróleo via Opep, já anteriormente
mencionada; a voracidade do movimento de descolonização na África e Ásia e a
emergência do Japão e da Europa como novos centros de poder econômico. Spektor
(2004) considera ter havido uma utilização de elementos do projeto realista por parte da
diplomacia brasileira, postura que, no entanto, conviveu com a tradicional ideologia
brasileira de política externa. Além disso, o autor pontua o fato de que o pragmatismo
conviveu com o auge do modelo brasileiro de diversificação de parcerias comerciais,
bem como com o momento de maior participação da indústria no PIB do país.
O Brasil de Geisel foi o primeiro a reconhecer o governo marxista do MPLA em
Angola e a política africana conheceu um incremento considerável. Frente ao
relacionamento insatisfatório com os EUA, a estratégia da “Diplomacia do Pragmatismo
Responsável e Ecumênico” foi a de se aproximar do Japão e da Europa, considerados s
“vanguarda” do mundo ocidental (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993), sendo
visitados pelo general, numa estratégia de diplomacia presidencial. Com relação à
América Latina, o Brasil buscou estreitar a cooperação, abandonando o discurso
ufanista de grande potência, embora permanecessem problemas com a Argentina, até o
final da década, com o questionamento por Buenos Aires quanto a dificuldades criadas
por Itaipu ao seu próprio planejamento energético. Quando surgiu um discurso de
internacionalização da Amazônia na década de 1970, a saída do Brasil foi reunir os
vizinhos latino-americanos e lançar a Iniciativa Amazônica, estabelecendo uma
estratégia comum para a exploração da região e reafirmando a soberania dos países
envolvidos (VIZENTINI, 2004).
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O Pragmatismo Ecumênico e Responsável despertou a oposição ferrenha dos
EUA e de segmentos conservadores da política brasileira. Vizentini (2004) questiona:
como interpretar essa evolução diplomática? Sugere compreendê-la considerando o fato
de que a política externa de um país é feita de continuidades e o que muda são os meios
de atuação. Em relação a oposição interna, na verdade toda política não-alinhada ou
antiocidental era assimilada como simpática às teses comunistas. Para Spektor (2004),
tal inovação na postura externa do Brasil durante o governo Geisel explica-se pelo fato
de que é possível detectar importantes transformações em todas as áreas relevantes da
agenda externa (EUA; Bacia do Prata; países andinos; Europa; África; Oriente Médio;
China e Japão). No caso de alguns países, como Argentina, Portugal e Israel, “as
medidas tomadas pelo pragmatismo colidiram com práticas de longa tradição no
repertório da diplomacia brasileira” (SPEKTOR, 2004, p.197).
O termo “Pragmatismo”surgiu pela primeira vez em março de 1974, no discurso
do presidente Geisel na reunião ministerial realizada em Brasília:
“Assim, no campo da política externa, obedecendo a um pragmatismo
responsável e consciente dos deveres da Nação, daremos um relevo especial
ao nosso relacionamento com as nações-irmãs da circunvizinhança de aquém
e além-mar” (VIZENTINI, 2004, p. 205).

Vizentini define o “Pragmatismo” em duas frentes: o repúdio a discussões
semânticas e que afasta extremos, realizado em duas frentes: uma interna (sistema de
segurança) e uma externa (EUA cioso de sua aliança preferencial). Além disso, o estilo
de Geisel era significativamente diferente do de Médici, na medida em que o primeiro
participava ativamente das discussões. Para Letícia Pinheiro (1994 apud VIZENTINI,
2004), foi durante o governo Geisel que a mudança da ênfase da segurança para o
Desenvolvimentismo se concretizou. Acrescenta-se a isso o fato de que o contexto
internacional era de declínio relativo do poder estadunidense, complicado pela elevação
brusca do preço do petróleo, resultado da Guerra do YomKippur, de 1973. Após a visita
do chanceler Gibson Barbosa ao Egito e Israel, em 1973,o direcionamento da
equidistância em relação aos árabes se efetivou. É importante pontuar, contudo, que o
Brasil, nesse contexto, buscava se recolocar na ordem vigente no sistema internacional,
e não alterá-la.
Outro aspecto relevante a ser considerado são os laços entre a economia e a
política externa, fundamentais para a guinada em relação aos países árabes. Como
explicitado por Vizentini, “o projeto da autonomização da indústria de base e a busca de
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alternativas energéticas exigia uma estratégia de multilateralização das relações
internacionais”

(VIZENTINI,

2004,

p.207)

–

Vizentini

(2004)

alerta

que

multilateralização não significa oposição ao bilateralismo e sim ampliação de parcerias.
O principal eixo de inserção internacional do Brasil são as questões econômicas,
essencialmente a busca de melhores condições entre as outras nações.
A crise do petróleo naquele momento e o contexto de dependência fizeram as
autoridades brasileiras perceberem que “não só era grande a distância que separava o
Brasil dos países ricos”, como a insistência no bilateralismo havia conduzido o país a
um isolamento (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993, p.230). Tratava-se de desvincular
interesses nacionais brasileiros da doutrina de fronteiras ideológicas, numa adequação
ao contexto internacional. Para Matias Spektor (2004), o Brasil mantinha-se fiel, no
plano externo, aos princípios do “realismo dos fracos”, na medida em que defendia o
pacifismo, o não-intervencionismo, a autodeterminação e a segurança coletiva, numa
lógica de “abraçar o direito internacional como escudo” contra a pressão das grandes
potências.
Ainda a respeito da importância da economia para a PEB, Letícia Pinheiro
(2000) identifica como um eixo de estruturação da política externa a busca pelo
dsenvolvimento

econômico

e,

especialmente,

a

hegemonia

do

modelo

de

industrialização por substituição de importações (ISI), cujo esgotamento influenciou na
crise do paradigma globalista. Nesse contexto, o desenvolvimento nacional era
entendido como um projeto ligado à independência nacional, econômica e política.
Nesse sentido, um novo continuísmo se
Considerando, portanto, a intrínseca ligação entre a economia e a política
externa no caso brasileiro, para Matias Spektor (2004), há uma especificidade do
processo de industrialização brasileiro, na medida em que o desenvolvimento nacional
ecoava duas teorias que raramente se encontram juntas: o mercantilismo, que entendia o
comércio de um país como a base
diplomática e o dependentismo,

essencial de seu poder político e projeção

para o qual o sistema internacional reproduzia

desigualdades históricas, privando países mais pobres do pleno desenvolvimento. Por
isso, o caso brasileiro não encontra paralelos fáceis com outros processos de
industrialização, como o caso do Japão ou dos EUA.
Apesar do reforço ao multilateralismo, o bilateralismo não só esteve presente
como foi reforçado durante o governo Geisel, sob a lógica de que devia-se aprofundar o
bilateralismo com os países com os quais o Brasil possuía relações históricas, como os
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EUA, a Europa, o Japão e a América Latina sob viés “oportunista” (VIZENTINI, 2004),
o que qualifica como “ético e responsável”. Em uma Aula Magna da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Pernambuco, o chanceler Azeredo da Silveira
resumiu a política externa em três conceitos: pragmatismo, responsabilidade e
ecumenismo (VIZENTINI, 2004, p.208 apud Resenha de Política Externa do Brasil,
n.IV, p. 39).
Na definição de Vizentini (2004): o pragmatismo seria a busca de vantagens no
cenário internacional, independentemente de regime e ideologias; a responsabilidade
serviria contra o aspecto antiético, enquanto o ecumenismo seria a ampliação de
parcerias em escala planetária. O pragmatismo deveria ser responsável para possibilitar
uma abertura “lenta, gradual e segura”. Geisel, contudo, estava em choque direto com
os grupos linha-dura, extrema direita, a mídia e outras propostas de inserção
internacional dentro do Itamaraty, como do ex-chanceler Vasco Leitão da Cunha
(VIZENTINI, 2004).
Naquele momento, a política pró-árabes já começava a enfrentar sinais de
deterioração ante a impaciência de alguns setores governamentais com a ausência de
resultados significativos. Não se esperavam resultados imediatos da política favorável
ao Oriente Médio:
Ainda mais porque os árabes são conhecidos como excessivamente
burocráticos, além de não estarem preparados para investir a enorme
quantidade de recursos que passaram a gerir. Apesar disso, setores
importantes começavam a vender mais que 272,5 milhões de dólares para
todo o Oriente Médio, enquanto comprava mais de 3 bilhões (VIZENTINI,
2004, p.209).

Ao se considerarem as continuidades e rupturas na política externa torna-se
impossível não comparar o Pragmatismo Responsável e a Política Externa Independente
de Jânio e João Goulart. O embaixador Gelson Fonseca Jr. (1996 apud VIZENTINI,
2004) identifica os seguintes aspectos em comum: a política externa sem lado
ideológico; o julgamento do exercício de poder pelas superpotências considerado
irresponsável; a consciência de integração econômica, o descontentamento quanto à
divisão internacional do trabalho e o reforço ao multilateralismo. Por outro lado,
enxerga como diferenças: a realidade da PEI era distinta do contexto “realista” do
Pragmatismo; a PEI investiu mais em política, enquanto o Pragmatismo investiu
emestrutura econômica. Houve durante o Pragmatismo uma continuidade em relação à
política anterior, com a aproximação da África e do Oriente Médio, a busca de
alternativas à parceria norte-americana no Primeiro Mundo. Vizentini (2004, p.212)
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resume da seguinte forma a busca por parcerias na gestão Geisel-Azeredo: Europa e
Japão como alternativas aos EUA; potências médias (alguns países árabes e Argentina)
com objetivos tecnológicos; países de menor desenvolvimento relativo, como Bolívia,
Uruguai e Paraguai, especialmente considerando o intercâmbio comercial.
Ao longo do período Geisel-Azeredo, as relações Brasil-EUA serviram de
demonstrativo da tentativa brasileira de dupla inserção no cenário internacional. Para
Vizentini (2004), os atritos entre a diplomacia brasileira e o governo norte-americano
situaram-se no plano econômico e no político. No primeiro, destaca-se o esforço
brasileiro para vender manufaturados aos EUA e o desinteresse desse último numa
reforma do sistema comercial e financeiro internacional. Em relação ao segundo, as
críticas se desdobravam em torno da tecnologia nuclear e dos Direitos Humanos
(VIZENTINI, 2004). Em 1974,foi criada a Companhia Brasileira de Tecnologia nuclear,
transformada em 1974 em Nuclebrás. Já para Spektor (2004, pp.201-202), o Brasil
aderiu à crítica terceiro-mundista da ordem internacional, mas sem adotar um papel
protagônico, desenvolvendo o chamado soft power, em sua definição:
Trata-se de um modelo no qual o poder de um país não depende,
exclusivamente, de suas capacidades materiais (indústria, recursos naturais,
dimensões geográficas, exércitos e armamento). O foco recai, ao contrário,
sobre a capacidade que o país tem de angariar apoios externos para os valores
e posturas que propugna no meio internacional.

O Brasil continuava com sua política de cooperação tecnológica com a Europa e
o Oriente Médio e com países da América Latina. Outros países considerados em
termos de tecnologia nuclear foram o Canadá e a França. A Alemanha já possuía
acordos de cooperação técnica e científica firmados com o Brasil, como o Acordo Geral
de Cooperação nos setores de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico de
1969, e estava interessada em ter acesso às jazidas de urânio, libertando-se da
dependência dos EUA. A aproximação simultânea de países em desenvolvimento e
desenvolvidos reforçava a retórica do Brasil como um país de ligação entre o Primeiro e
o Terceiro Mundo. Destacam-se, no campo bilateral, os contatos com a URSS.
Merece nota o Acordo Nuclear com a Alemanha, já que este afetava a política
norte-americana para a América Latina em sua projeção hegemônica (VIZENTINI,
2004). Em 1975,o Brasil e a Alemanha assinaram o Acordo Nuclear e Protocolo
Complementar entre Brasil e Alemanha, que previa a implantação de centrais nucleares,
o tratamento de urânio; a produção e instalação de reatores nucleares; o
reprocessamento de combustíveis. A Alemanha era considerada uma parceira ideal,
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disposta a transferir uma indústria autônoma. Nesse sentido, a argumentação da
diplomacia brasileira para defesa do Acordo Nuclear com a Alemanha era o da defesa
da repartição da tecnologia no mundo.
Geisel, aproveitando a atmosfera, denunciou, em setembro de 1977, o Acordo
Militar com os EUA de 1952 e outros instrumentos de cooperação bilateral entre os
países. Foram extintas a Comissão Militar Mista, a Missão Naval e o Acordo
Cartográfico, um ato simbólico, já que o acordo não tinha utilidade para o Brasil. A
partir da década de 1970, o Brasil passou a produzir 80% de seu material bélico. Em
junho de 1977, em visita à Alemanha, foram assinados diversos convênios
complementares ao acordo de 1969.
Houve uma forte polêmica em relação aos Direitos Humanos e à questão
nuclear, devido às críticas dos EUA vinculadas ao Acordo Nuclear. Tratou-se de uma
tentativa oportuna de fazer com que o Brasil desistisse ou revisasse o acordo. Além
disso, em relatórios do ano de 1977 do Congresso norte-americano foram feitas críticas
ao Brasil relativas a prisões ilegais, cassação de direitos políticos, censura à imprensa e
pressões sobre a Igreja. Trata-se do momento mais tenso das relações Brasil-EUA.
Em relação à América Latina, as relações se secundarizaram, embora, no
discurso, ainda constassem como prioridade. Especialmente no governo Geisel, o Brasil
buscava dois objetivos com a cooperação com os vizinhos: comercial e técnica com
potências médias; “assistencial” no plano tecnológico comercial e financeiro com países
de menor desenvolvimento relativo. Contudo, em relação aos vizinhos, acooperação
deu-se, ainda, em bases comerciais, e propostas de integração eram obscurecidas pelo
bilateralismo, que, no Pragmatismo Ecumênico e Responsável tinha função operacional
(VIZENTINI, 2004). Ao longo de todo o governo Geisel, foram assinados acordos e
convênios complementares a Itaipu em janeiro de 1975 e a relação com a Argentina foi
de desconfiança mútua durante o governo Geisel. A Bolívia, o México, a Colômbia e o
Chile também eram visados pela diplomacia brasileira, tendo o país assinado com eles
diversos acordos. As Guianas e o Suriname receberam maior atenção, pois constituem
áreas fronteiriças. A Venezuela tornou-se parceria estratégica, na medida em que, no
contexto da crise do petróleo em 1973, era o maior fornecedor de petróleo na América
Latina (VIZENTINI, 2004).
A diplomacia brasileira para a África no Pragmatismo acompanha a Diplomacia
da Prosperidade de Médici, numa aproximação em termos bilaterais, e “as boas relações
com a África geralmente geravam dividendos para o Brasil no plano multilateral”
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(VIZENTINI, 2004, p.242). A África tinha um papel importante no projeto de
desenvolvimento brasileiro, já que esses países permitiam a inserção dos manufaturados
brasileiros e asseguravam ao Brasil matérias-primas e produtos primários. Nesse
sentido, foi intensa a movimentação diplomática em relação a África no governo Geisel,
tendo sido inaugurada, em abril de 1974, a embaixada brasileira na Líbia; em outubro
um acordo comercial com Gana; em novembro uma visita do chanceler Azeredo da
Silveira a Gana e ao Senegal (VIZENTINI, 2004), além de acordos comerciais, tendo
destaque Argélia, Líbia, Nigéria, Gabão, Congo e Angola.
O maior destaque do Pragmatismo Responsável e Ecumênico foi a mudança de
postura paradigmática em relação aos países árabes. A decisão do governo Geisel de
inserir os países árabes nas fronteiras diplomáticas e políticas foi, acima de tudo, “uma
tentativa de garantir o fornecimento de petróleo” (VIZENTINI. 2004, p.246).
Evidentemente, com a crise de 1973, a partir da Guerra do YomKippur, tornou-se vital
para a economia brasileira. Para além da economia, questões políticas não estavam
evidentes. O governo Médici, em que houve o apoio à Resolução 242, a aprovação da
posição árabe foi apenas parcial. Porém, a “política de não-comprometimento”,
contudo, chegou a um ápice com a chegada de Geisel ao poder. Na já mencionada
visita, em setembro de 1974, Azeredo da Silveira recebeu em Brasília o Ministro nede
Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Ommar al Sakkaf, que cobrou uma postura
mais clara do Brasil em relação à questão palestina, incluindo o Brasil na lista de
“amigos” de abastecimento do petróleo garantido. Para o Brasil, tratava-se da
deterioração dos termos de troca entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Vizentini (2004) comenta que,em todas as oportunidades de discursos genéricos
em foros multilaterais,o Brasil mencionou a questão palestina, chegandoa votar a favor
da resolução que condenou o Sionismo como forma de racismo, numa decisão, segundo
Camargo (1988 apud VIZENTINI, 2004) precipitada, já que a postura da chancelaria
brasileira até então entrava em desacordo com essa postura. Ainda Segundo Walter de
Góes (apud VIZENTINI, 2004), a pressa foi determinante nessa postura, já que Azeredo
da Silveira teria telefonado para Geisel de Nova Iorque e, como a votação se daria já no
dia seguinte, o presidente optou pelo voto favorável:

No dia seguinte, constatado o equívoco político do voto, Geisel pediu à
Chancelaria que modificasse a posição adotada. O voto brasileiro foi
proferido na Terceira Comissão (Comissão Política) e somente cinco depois a
votaçãodefinitiva do Plano de Partilhaque aprovou a Resolução n. 181 [II] se
realizasse na Assembleia Geral. O Brasil iria recuar do voto originalmente
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dado, por ter o presidente verificado que a pressa e a insuficiência de
informações induziram-no a erro na decisão. Não o fez, todavia, porque no
meio tempo o Departamento de Estado norte-americano, através de portavoz, criticou a posição do Brasil, ferindo os brios nacionais brasileiros
(GOÉS, 1978, p. 30 apud VIZENTINI, 2004, p. 248).

Vizentini (2004) explicita o fato de que a declaração de voto condenatório
encontra-se na Resenha de Política Exterior do Brasil, aspecto que merece destaque, já
que raramente um voto na ONU tem essa divulgação:

O voto brasileiro não é, nem poderia ser, interpretado como hostil aos judeus
e ao judaísmo. [...] O povo brasileiro é completamente avesso ao racismo por
sua formação e seus princípios morais. [...] É, portanto, inteiramente
descabido inquinar o Governo ou a sociedade brasileira de qualquer atitude
racista ou discriminatória. Não tem, porém, o Brasil compromissos com a
doutrina sionista. O Brasil reconhece Israel como Estado independente, desde
sua criação, mas não admite que esse reconhecimento dependa da aceitação
das teses sionistas. [...] Não se pode, pois, aceitar a pretendida identificação
entre anti-sionismo e anti-semitismo (RPEB, n.7, p. 80 apud VIZENTINI,
2004, p.248).

O delegado do Brasil à 124ª Sessão Plenária da Assembleia Geral das Nações
Unidas, realizada em 26 de novembro sobre a questão palestina, utilizou o argumento de
que, dada a impossibilidade de conservar a unidade política da Palestina, com a
desarmonia entre judeus, árabes e cristãos, “o Brasil votaria pela partilha da região entre
duas nacionalidades” (RPEB, nº 7, p.80-81), claramente numa tentativa de justificar a
polêmica do voto. A justificativa brasileira contou, ainda, com a fala do embaixador
brasileiro na ONU, Sérgio Correia da Costa, em novembro de 1975, explicando que o
voto brasileiro em favor da resolução “não é, nem poderia ser, em qualquer hipótese,
interpretado como hostil aos judeus e ao judaísmo. É apenas o repúdio ao racismo e às
concepções racistas” (VIZENTINI, 2004, p.249). Apesar das justificativas, as relações
diplomáticas com Israel foram mantidas. Em 1978, aquele país mantinha atividades e
técnicos ligados ao desenvolvimento agrário.
A movimentação diplomática em relação ao Oriente Médio durante o governo
Geisel foi intensa. Em 1974, foi instalada a embaixada brasileira nos Emirados Árabes
Unidos e em Bahrein; foram estabelecidas relações diplomáticas com Oman e foi
recebido o ministro saudita em Brasília. Em 1975, foi firmado o Acordo de Cooperação
Econômica com o Kuwait; foi criada a Comissão Mista para a Cooperação Técnica
Brasil-Irã; foi assinado um Acordo de Transporte Aéreo com a Jordânia. Em 1976,o
Brasil recebeu visitas de autoridades sauditas e houve a possibilidade da participação
brasileira em empreendimentos no Mar Vermelhoe aInterbrás instalou um escritório
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central para o Oriente Médio. Em 1978, a princesa do Irã visitou o Brasil; o Consórcio
Mendes Júnior-Interbrás assinou um contrato com o Iraque para a construção de uma
estrada de ferro ligando Bagdá a Akashat (VIZENTINI, 2004). Além disso, durante o
governo Geisel, diferentemente do anterior, não houve uma aproximação significativa
com Israel, o que evidencia o abandono da postura equidistante “discretamente
favorável a Israel” (VIZENTINI, 2004, p.249).
Importante dado é que, durante o governo Geisel, o MRE assumiu a
responsabilidade pela política de exportação do Oriente Médio. Com a modernização do
setor comercial do Itamaraty neste período, o Brasil pôde organizar a sua participação
em feiras comerciais internacionais no Oriente Médio. Em razão das importações de
petróleo, a Balança Comercial brasileira para o Oriente Médio esteve sempre deficitária.
O principal importador de produtos brasileiros na região era o Iraque, em especial de
veículos, maquinaria, frango congelado e açúcar. A África do Norte teve grande
importância no fornecimento de petróleo da Argélia e Líbia (VIZENTINI, 2004).
Em maio de 1975, o líder palestino Yasser Arafat visitou Brasília,com o objetivo
de obter apoio material e político ao programa de assistência aos refugiados palestinos
no Líbano e na Síria. Ele sinalizou, naquele momento, que o reconhecimento da OLP
como governo de um Estado palestino independente seria fator fundamental para o
Brasil estreitar laços com os principais países árabes produtores de petróleo. Numa
singular aproximação cultural, apresentou-se no Brasil o Balé Nacional da Palestina.
Apesar das inclinações do chanceler Azeredo da Silveira, o Brasil manteve por um
longo período um low profile quanto ao relacionamento com a OLP (VIZENTINI,
2004). Na lógica econômica, o Oriente Médio comprava crescentes quantidades de
manufaturados brasileiros, especialmente os produzidos pela Embraer e pela
Imbel(material bélico)51. Houve um esforço por parte do governo brasileiro,
representado pelo Itamaraty, visando à ampliação das exportações para o Oriente
Médio. Apesar desse esforço, continuamente a Balança Comercial brasileira esteve
deficitária, evidenciando a dependência brasileira do petróleo. Exemplo concreto deu-se
com o Iraque, país com o qual o Brasil tinha um acordo de cooperação mútua assinado
em 1976 em Bagdá, prevendo a importação de produtos brasileiros ao Iraque, em
especial automóveis, geladeiras, têxteis, carne e galinha congelada, madeira e serviços
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Indústria de Material Bélico do Brasil, estatal criada pela Lei nº 6.227, de 14 de julho de 1975.
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(VIZENTINI, 2004). A recíproca fez-se verdadeira, e os países árabes também
passaram a investir no Brasil.
Em 1977, a Petrobrás descobriu o campo de Majnoon, cuja capacidade era de 4
mil barris/dia e, no mesmo ano, Brasil e Irã definiram a compra de 1 bilhão de
dólares/ano de petróleo iraniano em troca de produtos brasileiros com o objetivo
precípuo de reduzir o déficit na Balança Comercial brasileira, tendo sido assinados um
Protocolo de Intenções

e um Acordo Comercial entre os dois governos. Ainda

nesseano, foram assinados dois contratos de associação, com a National Iranian Oil
Company(NIOC) e a Mobil Oil– contudo, o Irã decidiu aumentar os royalties e o
imposto de renda a ser pago, motivando o Brasil a desativar suas explorações na região.
Em 1978, a instabilidade política iraniana, resultado da Revolução Islâmica em curso,
resultou na completa suspensão das exportações de petróleo e a saída ao governo
brasileiro foi aplicar rigorosas medidas de controle do consumo do combustível e
reconhecer prontamente o novo governo iraniano do Aiatolá Khomeini.
Além disso, o governo brasileiro também concentrou esforços em diversificar a
origem do petróleo naquele momento, passando a investir no petróleo iraquiano, já que
a suspensão das exportações iranianas significou a retirada de 5 milhões de barris/dia do
mercado mundial, configurando a segunda crise do petróleo. A situação se agravou em
1979, quando os estoques de petróleo brasileiro só durariam até outubro e o Brasil
enviou autoridades ao Irã, a negociar contratos de fornecimento de petróleo ao Brasil.
Ainda em 1978, a Braspetro iniciou mais uma produção petrolífera no campo de Ras
Toumb, na Argélia, produzindo 2 mil barris/dia (VIZENTINI, 2004, p. 255) e, em
outubro de 1978, a construtora brasileira Mendes Júnior junto a outras duas (uma
indiana e uma iugoslava) foi selecionada para um contrato de construção da ferrovia
Bagdá-Hsaibah, e outros contratos pela exportação de soja, açúcar e veículos foram
assinados.
Uma das medidas de impacto mais significativo do Pragmatismo Ecumênico e
Responsável foi o anteriormente citadorestabelecimento de relações diplomáticas com a
China em agosto de 1974, inseridas no contexto estratégico do Pragmatismo, após
retrocesso no relacionamento em decorrência da ditadura militar. Ambos os países
tinham semelhanças quanto “a seus projetos de inserção no sistema internacional: o
estreitamento de laços com países do Terceiro Mundo e a diversificação de parcerias
comerciais, além de ter havido uma aproximação no pensamento da chancelaria em
vários pontos sensíveis, como meio ambiente e a defesa de uma nova ordem econômica
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internacional. A postura derestabelecimento de relações diplomáticas com a China
rendeu elogios ao governo brasileiro na mídia (VIZENTINI, 2004, p.259). Em janeiro
de 1978, os países assinaram um acordo comercial para regular o comércio bilateral e
outros se seguiram, como contratos para venda de ferro à China. Em 1979, dada a crise
no Irã, a China tornou-se uma alternativa para o fornecimento de petróleo.
A respeito do multilateralismo, é importante situar o fato de que as relações
multilaterais brasileiras durante a gestão Geisel-Azeredo caracterizaram-sepela
ambiguidade no plano multilateral, ora votando com os países desenvolvidos, ora com
os subdesenvolvidos, numa atitude de discriminação de acordo com interesses, numa
espécie de “dupla inserção” brasileira entre o Primeiro e o Terceiro Mundo (SELCHER,
1978 apud VIZENTINI, 2004).
Em se tratando da diplomacia econômica, a crise do petróleo rompeu com o
ufanismo nacional dos anos precedentes, na medida em que incidiu fortemente na
Balança Comercial brasileira. Em 1974, o país encontrava-se muito exposto às forças
econômicas internacionais, numa lógica de alteração do padrão das exportações em
favor dos produtos manufaturados. Em que pesem os esforços brasileiros, as relações
comerciais com países árabes foram extremamente desfavoráveis, considerando a
crescente importação de petróleo da região:

Arábia
Saudita, Iraque e Kuwait surgem como os maiores
fornecedores petrolíferos. Assim, somente em 1976, o déficit com
esses países cresceu, nos primeiros meses do ano, de 469 milhões de
dólares para 589 milhões de dólares (VIZENTINI, 2004, p.266).

Em termos de segurança, houve a nacionalização da política externa marcada
por quatro momentos (VIZENTINI, 2004): definição de uma política de exportação de
materiais bélicos; Acordo Nuclear Brasil-Alemanha; denúncia do Acordo Militar com
os EUA (1977); desenvolvimento de um programa nuclear paralelo a partir de 1979
pelas Forças Armadas. A descolonização africana e a questão palestina, nesse sentido,
foram interpretadas como desdobramentos da projeção média do país, que buscava dar
vazão a suas potencialidades econômicas, políticas e diplomático-comerciais.
No final de 1978, através da Emenda Constitucional número 11, o AI-5 foi
extinto, o habeas corpus reestabelecido para presos políticos, a censura suspensa, a
prisao perpétua e a pena de morte abolidas. Contudo, a irreversibilidade da abertura, o
apoio internacional e as dificuldades econômicas fizeram as manifestações crescerem. A
ditadura brasileira ia-se findando paulatinamente.
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3.2 O processo de abertura política e o fim da ditadura militar

O general João Baptista Figueiredo foi empossado como presidente em 15 de
março de 1979, tendo que enfrentar as crescentes manifestações da oposição
(VIZENTINI, 2004) e um contexto interno extremamente desfavorável, caracterizado
pela crise da dívida externa, e a pressão contrária da direita contra a distenção e a
transição democrática. O principal objetivo do governo era dar continuidade ao processo
de redemocratização iniciado no governo anterior e contava com o general Golberydo
Couto e Silva, um dos grandes nomes dos estudos de Geopolítica do país, na liderança
da Casa Civil.
A crise da dívida externa foi agravada pela elevação da taxa de juros em 1981,
tornando essa questão um instrumento de pressão contra a política econômica no projeto
desenvolvimentista em nações como o Brasil. Além disso, a América Latina sentiu
fortemente, além da crise da dívida, a Guerra das Malvinas em 1982, que opôs a
Argentina à Grã-Bretanha, resultando na derrota argentina e na implosão do seu regime
militar. Tal acontecimento reforçou a percepção da diplomacia brasileira de que estava
se articulando um rearranjo do sistema internacional que era fortemente negativo aos
países em desenvolvimento.
O contexto internacional era o da adoção, por parte dos EUA, de um maior
protagonismo nas relações internacionais, numa espécie de “Nova Guerra Fria”e a
iniciativa de Defesa Estratégica, com tentativas de reestabelecer a bipolaridade e
enfraquecer a URSS – por consequência, a ONU enfraquecia-se como instrumento de
apoio de países periféricos, e os EUA agiam tentando desarticular o movimento do
Terceiro Mundo. Além disso, o surgimento do Neoliberalismo nos países centrais
tornava mais difícil a sobrevivência nos países ditos subdesenvolvidos, como era o caso
do Brasil (VIZENTINI, 2004).
A política externa de Figueiredo ficou conhecida por “Diplomacia do
Universalismo”, tinha por chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro e foi uma formade
continuidade da política externa de Geisel, ou um aprimoramento do pragmatismo ou,
nas palavras de Vizentini (2004, p.277), uma adaptação aos novos ambientes interno e
externo, na medida em que as mudanças no sistema internacional conduziram ao
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universalismo como alternativa, com a ressalva de que “a nova política externa continua
a anterior, mas não a repete”. Para Cervo e Bueno (1992, p. 413), Guerreiro identificava
o desenvolvimento como objetivo-síntese da diplomacia, expresso na doutrina, nas
relações bilaterais e multilarais, no comércio, nos serviços, na luta contra o
protecionismo do norte e na cooperação sul-sul. A tendência do Universalismo foi a de
reforçar os princípios da Carta da ONU e do Direito Internacional. Um dos
perturbadores do sistema internacional identificado pelo governo brasileiro era, sem
dúvida, o aumento da tensão no Oriente Médio, onde as perspectivas de Camp David
foram frustradas.
A linha básica da diplomacia do chanceler Guerreiro seria o universalismo,
somado à dignidade e à boa convivência e esta aprofundou e consolidou a presença da
diplomacia brasileira em todo o mundo (VIZENTINI, 2004). A palavra universalismo
significava, nesse contexto, “a adaptação da política externa brasileira à irrefreável
tendência à mundialização do sistema internacional” (GONÇALVES; MIYAMOTO,
1993, p.237). O Universalismo pressupunha o entendimento do Brasil como elo entre o
Terceiro Mundo e o Ocidente, ou nação-síntese. Diferentemente do Pragmatismo, no
Universalismo de Figueiredo a América Latina como um todo, especialmente a
Argentina, constituíam-se prioridade da política universalista brasileira, saindo do plano
retórico para a prática da política externa (VIZENTINI, 2004).
O marco desse processo foi a Guerra das Malvinas em 1982, momento em que a
Argentina resolveu recuperar a sua soberania sobre as ilhasnuma guerra contra o Reino
Unido. Porém, ao suporem que a aliança anticomunista com os EUA os colocaria a
salvo em um possível conflito, os militares argentinos descobriram tardiamente que os
laços que ligavam os dois países da Otan estavam acima de quaisquer identificações
com países do Hemisfério Sul, configurando um erro de cálculo das autoridades
argentinas (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993). Para Hélio Jaguaribe (1986 apud
GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993), a crise expôs as consequências das fronteiras
ideológicas.
Embora a decisão isolada dos militares argentinos tenha preocupado a
diplomacia brasileira, o comportamento diplomático brasileiro pautou-se pela
neutralidade (positiva em relação à Argentina) (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993) e
tentativa de levar os dois beligerantes a negociarem em foros apropriados. Daí em
diante, o relacionamento Brasil-Argentina caminhou bem, especialmente considerando
o concomitante processo de redemocratização que lá ocorria, com o presidente eleito
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Raul Alfonsin, possibilitando a ambos os governos perceberem que a melhor maneira de
enfrentar os problemas comuns era a de abandonar as desavenças históricas.
A estratégia da diplomacia brasileira durante o governo Figueiredo foi a de
priorizar a defesa do Atlântico Sul, passando a apoiar-se exclusivamente nos países que
integram seu cenário geoestratégico. A vertente terceiro-mundista do universalismo
diplomático do Brasil estendeu-se também ao Oriente Médio e Ásia, fortificando-se as
relações com os países fornecedores de petróleo, como Iraque e Irã. Na Ásia,
cresceramo comércio e a cooperação técnico-científica, por exemplo, com o Japão e a
República Popular da China (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993).
Em se tratando especificamente do Oriente Médio, as consequências da Primeira
Guerra do Golfo (1991) dificultaram a política externa brasileira para o Oriente Médio
(VIZENTINI, 2004). A Cooperação Sul-Sul, além de seu valor intrínseco, poderia vir a
reforçar o poder de barganha brasileiro em negociações econômicas globais, sobretudo
se essa passasse de uma solidariedade retórica para uma concreta (VIZENTINI, 2004) –
nesse sentido, a questão econômico-comercial mais uma vez sobrepujava objetivos
políticos.
Em maio de 1979, o presidente da Federação das Entidades Árabes do Brasil
(Fearab) e secretário-geral da Federação das Entidades Árabes da América Latina,
Rezkallah Tuma, anunciou que a barragem do rio Eufrates entre Síria e Iraque poderia
ser construída por uma empresa brasileira. Em julho de 1979, o Iraque manifestou o
desejo de firmar um acordo de cooperação nuclear com o Brasil e, no mesmo mês, o
coordenador de Assuntos Internacionais do Ministério da Indústria e Comércio
informou que representantes da Arábia Saudita definiram-se por treze setores para
intensificação do intercâmbio bilateral com o Brasil. Além disso, os sauditas eram
desejosos de diversificar seus fornecedores para não dependerem mais dos EUA – nesse
sentido, o Brasil entraria na pauta de parceria. Além disso, “o Brasil vendera tanques ao
Qatar e tentava persuadir o Kuwait a fornecer ajuda financeira para a expansão do seu
comércio no Golfo” (VIZENTINI, 2004, p.336).
Em dezembro de 1979, a proposta de abertura de um escritório da OLP em
Brasília suscitou discussões: a embaixada de Israel protestou, pois considerava a
abertura de “um espaço de terroristas” (VIZENTINI, 2004, p.339), enquanto o Brasil
mantinha amplos contatos com países árabes. No início da década de 1980, o Brasil se
posicionou a favor das resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança da ONU,
especialmente com reforço da autotodeterminação dos povos, o direito à constituição de
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um Estado soberano e retorno ao lar palestino, além do reconhecimento da OLP como
representante do povo.
As necessidades brasileiras de garantir o fornecimento do petróleo durante o
segundo choque do petróleo, ganhando contornos políticos importantes. Em dezembro
de 1980, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, convidou Figueiredo a visitar seu
país, visando a reforçar a solidariedade latino-americana. Contudo, o relacionamento
bilateral não foi fácil, e, se, por um lado, a Guerra Irã-Iraque permitia ao Brasil
incrementar a venda de armas para o Oriente Médio; por outro lado o conflito
perturbava o mercado e o fornecimento de petróleo, além de desviar investimentos de
outras áreas.
Apesar das dificuldades, a diplomacia brasileira permanecia simpática aos
árabes, e a cooperação com eles, em meio à crise da dívida externa, revelou-se
fundamental. Em setembro de 1979, na abertura da XXIV Assembleia Geral das Nações
Unidas o chanceler brasileiro, Saraiva Guerreiro, criticou a posição israelense quanto
aos palestinos ao afirmar que “alguns Estados [...] insistem em fechar os olhos ao fato
básico de que não haverá paz na região até que todos os territórios ocupados sejam
devolvidos” (VIZENTINI, 2004, p.336). Vizentini (2004) destaca o fato de que os
conceitos usados para defender o direito dos refugiados palestinos eram:
autodeterminação, independência e soberania, além do reforço por parte da chancelaria
brasileira ressaltando a importância da participação brasileira na negociação.
Em se tratando do Conflito Israelo-Palestino, o chanceler Saraiva Guerreiro
declarava-se favorável à partilha da região em dois Estados, árabe e judeu. Após a
Guerra dos Seis Dias, o Brasil tentou na ONU manter um “ponto de equilíbrio”
mediante uma resolução conjunta. A neutralidade brasileira, nesse sentido, era favorável
a Israel – porém, como visto, depois das crises do petróleo, os países produtores de
petróleo adquiriram importância maior. Diante da crise, o Brasil desenvolveu contratos
de prestação de serviços com países como Argélia, Iraque, Irã e Arábia Saudita, além da
exportação de equipamentos bélicos, especialmente durante a Guerra Irã-Iraque
(VIZENTINI, 2004).
Na relação com os EUA estavam em jogo, além dos interesses econômicos dos
países, a carta de independência política do Brasil e sua contribuição para a nova norma
de convívio internacional a médio e longo prazos (CAMARGO, 1988 apud
VIZENTINI, 2004). O governo Figueiredo considerou o desalinhamento aos EUA
como uma tendência histórica. Nesse contexto, o distanciamento brasileiro se deu tendo
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por base a oposição brasileira a iniciativas norte-americanas na América Latina e nos
conflitos comerciais. Apesar disso, em 1983, Brasil e EUA chegaram a um acordo sobre
um novo mecanismo nas suas relações, baseado no trabalho de interesse comum nos
campos da economia, finanças, energia nuclear, ciência e tecnologia, espaço cósmico e
cooperação industrial-militar.
O contexto econômico interno, contudo, era extremamente desfavorável. A
situação dava-se pela dificuldade nas exportações somada à queda do afluxo de capital
estrangeiro e ao aumento dos pagamentos da dívida externa, cenário que ocasionou uma
severa recessão em 1982/1983 e o aumento da inflação, obrigando o país a pedir uma
moratória em negociações com o FMI encabeçadas pelo ministro da economia Delfim
Netto. A dívida externa atingiu a cifra de 100 bilhões de dólares e o aprofundamento da
crise gerou o aumento do custo de vida e uma série de impasses na política salarial,
gerando movimentos grevistas e protestos.
Uma vez mais, a economia revelava-se seara fundamental para a política
externa, e um fator de geração de constrangimentos fundamentais nos níveis multilateral
e bilateral. Se, por um lado, os ministérios econômicos tinham um grande peso, por
outro o MRE criava alternativas para acompanhar a agenda econômica (VIZENTINI,
2004). Aspecto fundamental do Universalismo era pensar o papel do Brasil no mundo e
no sistema internacional. Nessa concepção, entendia-se o Brasil como Terceiro Mundo
e o fator em comum do Terceiro Mundo como sendo o subdesenvolvimentoeconômico.
Nas palavras de Cervo e Bueno (1992, p. 414), o Brasil reinvindicou, desde Médici,
“parcela da decisão cada vez maior” no sistema internacional, medida pela “sua
capacidade” e sua “capacidade de progredir”.
O processo de abertura se seguiu, com a assinatura da Lei de Anistia em 1979 e
a reforma no mesmo ano que extinguiu a Arena e o MDB, abrindo caminho para a
criação de novos partidos. O MDB permaneceu unido sob nova sigla, PMDB. O Partido
Democrático-Social (PDS) foi organizado com elementos da ARENA; formando o
Partido Popular (PP). Foram recriados o Partido Tabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido
Democrático Trabalhista (PDT). Além disso, foi criado o Partido dos Trabalhadores
(PT), originário do movimento grevista do ABC Paulista. Formados os novos partidos,
o regime aprovou, em novembro de 1980, a Emenda Constitucional que reintroduziu as
eleições diretas para governadores e vices. Naquele momento também ocorreu uma
série de atentados a bomba, o mais famoso deles o do Rio-Centro, esse

último

tendo
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gerado uma crise no governo, já que a bomba explodiu na mão de militares nãouniformizados.
Avançou no final do governo a campanha pelas Diretas Já, passeatas que
propuham eleições diretas para presidente em 1984. Dois grupos (o Partido da Frente
Liberal – PFL e a oposição) reuniram-se, firmando compromisso em aceitar eleições
indiretas e constituindo uma chapa com Tancredo Neves (no PMDB) como presidente e
José Sarney do PFL para vice. Apesar de certa resistência por parte dos linha-dura, a
grande maioria dos militares preferia abandonar o exercício do poder, enquanto a
burguesia nacional e o capital internacional desejavam participar mais diretamente do
poder.
Tancredo Neves apresentou um plano de “Nova República”, um projeto
reformista que tinha por objetivo consolidar a democracia e corrigir as distorções
econômicas através da reforma agrária, da renegociação da dívida externa e da retomada
do crescimento econômico objetivando melhorar a distribuição de renda. A sucessão de
Figueiredo a Tancredo, contudo, contou com uma “forte manipulação da opinião
pública pela mídia” (VIZENTINI, 2004, p. 275), processo agravado pela repentina
doença e morte do presidente.

3.3 O Paradigma Universalista na Política Externa Brasileira
Como já anteriormente mencionado, a formulação da política externa se
realizaperante uma ampla gama de atores e organizações internacionais, incluindo
organizações governamentais e não-governamentais. Nesse sentido, para Claúdio
Oliveira Ribeiro (2006), a política externa não deixa de ser uma política pública.
Especialmente no caso de países como o Brasil, a política externa tende a ser conduzida
por uma burocracia especializada. Outra tendência é a especificidade da política externa
(econômica, industrial, assistencial) (LAFER, 1993a apudRIBEIRO, 2006). Disso
resulta o fato de que as mudanças no campo da política externa operam num ritmo lento
e longo, de forma distinta da política doméstica (FONSECA JR., 1998). Para Ribeiro
(2006), isso a caracterizaria como uma política de Estado, menos suscetível a alterações
bruscas. Portanto, está a política externa vinculada ao Estado-nação.
Ainda assim, não há como desconsiderar o fato de que qualquer política exterior
está intrinsicamente vinculada aos objetivos nacionais perseguidos em plano nacional a
exemplo da segurança e do desenvolvimento. No caso brasileiro, análises
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(SEITENFUS, 1994; LIMA, 1994; RIBEIRO, 2006) concluem que o Ministério das
Relações Exteriores tornou-se ao longo dos anos legislador, executor e controlador da
política externa, pela liberdade na prática desta última. Tal domínio do Itamaraty sobre
a PEB lhe conferiu algumas características, especialmente a capacidade de assegurar
certa continuidade desta política ao longo do tempo, através da resistência a mudanças
bruscas e indesejadas (MELLO, 2000).
Nesse contexto, a busca pelo desenvolvimento tornou-se característica das mais
importantes da política exterior brasileira e um dos objetivos a serem alcançados pelo
corpo diplomático do país. A associação do desenvolvimento aos objetivos da política
externa brasileira foi uma estratégia desenvolvida pela chancelaria durante a Guerra
Fria, momento em que a diplomacia do país tornou-se uma das principais articuladoras
da ideia de que a segurança internacional só seria alcançada pelo desenvolvimento
(LIMA, 2005 apud RIBEIRO, 2006). Nesse sentido, tanto no âmbito das relações
bilateraisquanto na atuação diplomática perante os organismos internacionais, a política
externa brasileira fez questão de vincular o desenvolvimento às metas a serem
alcançadas pelos diversos acordos e negociações das quais o país participou. Assim,
conclui-se ser o Estado o ator central da formulação e execução da política externa
brasileira,de

modo

que

é

possível

identificar

a

existência

de

diferentes

condicionamentos internos e externos em sua implementação (RIBEIRO, 2006).
Ribeiro (2006) argumenta que os conceitos de autonomia e universalismo
influenciaram decisivamente os processos de formulação e execução da política externa
brasileira. Ribeiro (2006) destaca que a defesa do universalismo na política externa
brasileira é uma prerrogativa, na medida em que há a defesa da ideia de que o Brasil,
“por suas dimensões, complexidade, pelo tecido social, pela composição étnica e
cultural da sua população, não cabe em nenhum bloco, político ou econômico, ou em
nenhuma área de influência (AMORIM, 1994, p. 16 apud RIBEIRO, 2006, p. 145). A
respeito da autonomia, deve-se destacar que a Política Externa Independente foi uma
das maiores representações na busca por uma autonomia com uma visão universal na
história brasileira. Nesse sentido, a política externa primaria pela liberdade de formação
de alianças.
Como resume Ribeiro (2006):
O principal elemento para promoção dos interesses do país perante o sistema
internacional seria a estruturação de sua capacidade de articular consensos
em planos multi e bilaterais, mediante: a) a defesae promoção da igualdade
jurídica entre os Estados; b) da não-ingerência; c) do primado do direito
sobre o uso da força; d) da solução pacífica e negociada nas controvérsias; e)
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o respeito aos Tratados. Legado diplomático proporcionado pelo Barão do
Rio Branco e incorporado por seus sucessores, esse conjunto de premissas
tem caracterizado a política externa brasileira ao longo do século XX e início
do XXI (RIBEIRO, 2004, p.145).

Destaca-se o fato de que o artigo 4º da Constituição Federal de 1988, “Título I:
Dos Princípios Fundamentais”, traz dentre os princípios uma referência à vocação
universalista brasileira:
“A República Federativa do Brasilrege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios: I – independência nacional; II – prevalência dos
direitos humanos; III – autodeterminação dos povos; IV – não-intervenção; V
– igualdade entre os Estados; VI – defesa da paz; VII – solução pacífica dos
conflitos; VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX – cooperação entre
os povos para o progresso da humanidade; X – concessão de asilo político.”

Para Ribeiro (2006), há várias possíveis interpretações para o Universalismona
CF/88, em especial considerando a política externa. Pode-se considerar que o
universalismo na PEB se deu devido à posição internacional brasileira em prol da paz e
da democracia – para Celso Lafer (1993b apud RIBEIRO, 2006) trata-se de
comportamento caracterizado por ser um “soft power”:
[...] diplomacia brasileira vem exercitando o potencial de geração de poder,
inerente ao papel de soft-power no plano internacional, com o objetivo de
assegurar espaço para a defesa dos interesses nacionais. O exercício deste
papel gerador de soft-poweré, assim, um componente da nossa identidade
internacional.

Outra possível interpretação do Universalismo na política externa poderia ser a
do enfoque realista, exemplificado pela postura brasileira na busca por um papel
protagôniconos processos decisórios multilaterais, como no Conselho de Segurança das
Nações Unidas, onde o país aspirou a um assento permanente. Para outros autores
(VAZ, 1999 apudRIBEIRO, 2006), o Universalismo representa uma condicionante na
construção de parcerias estratégicas construídas pelo país. A partir da década de 1990, o
Universalismo passa por certa “seletividade”, com o país passando a escolher seus
parceiros, o que deixa transparecer que o caráter universalista da diplomacia
representava “uma válvula de escape” (LESSA, 1998 apudRIBEIRO, 2006) para a
excessiva vinculação dos EUA.
Portanto, os conceitos de autonomia e universalismo configuraram-se como
regras para a execução da política externa – componentes permanentes na busca do
Brasil para superação da sua condição marginal como ator político e econômico
(RIBEIRO, 2006). Nesse contexto, o descontentamento em virtude dos parcos
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resultados alcançados pela parceria com os EUA serviu para corroborar o
Universalismo, especialmente na atuação do MRE, que tinha domínio “quase irrestrito”
sobre a formulação e execução da política externa, configurando essa uma das
características da continuidade na atuação externa do país.
Apesar dos indícios sobre a continuidade na atuação da diplomacia brasileira,
Miriam Gomes Saraiva (2010) aponta a existência de duas correntes dentro do
Itamaraty: os institucionalistas pragmáticos e os autonomistas. Os primeiros aqueles que
defendem um maior apoio aos regimes internacionais como forma de o país conseguir
insumos para o seu desenvolvimento e ascensão internacional; os segundos os que
propõem uma postura autônoma e pró-ativa do Brasil na política internacional, com
objetivo de atingir o status de potência global. Por Universalismo, Saraiva (2010)
sugere compreender a idéia de estar aberto para manter relações com todos os países,
independentemente de localização geográfica, tipo de regime ou opção econômica. Já a
autonomia seria entendida como “a margem de manobra que o país tem nas suas
relações com os demais Estados” (SARAIVA, 2010, p.2).
Outro fator pertinente relacionado ao Universalismo e autonomia é a crença
histórica na sociedade brasileira e entre os formuladores da política externa sobre o
destino de grandeza do Brasil, por diferentes motivos (SARAIVA, 2010). Acredita-se
que o Brasil deve ocupar um lugar especial no cenário internacional em termos políticoestratégicose a forte presença histórica do Itamaraty no arranjo institucional brasileiro
vis a vis a política exterior, com seu poder de burocracia especializada, contribuiu para a
concentração da formulação da política externa:
O Barão do Rio Branco apontava para as “similaridades” entre o Brasil e os
Estados Unidos em termos de território, base étnica, diversidade cultural, e
por estarem em meio a países hispânicos. Em 1926 e em 1945 a governo
brasileiro pleiteou um assento permanente no Conselho de Segurança da Liga
das Nações/Nações Unidas. No início dos anos 70, Araújo Castro, exchanceler e embaixador brasileiro na ONU, afirmava que “poucos países no
mundo detêm as possibilidades de irradiação diplomática do Brasil” e
“nenhum país escapa a seu destino e, feliz ou infelizmente, o Brasil está
condenado à grandeza” (SARAIVA, 2010, p.2).

Para Letícia Pinheiro (2000), do Barão do Rio Branco até o início do governo
Collor de Mello (1990) a política externa teria oscilado entre o americanismo e o
globalismo, quando houve uma crise entre essas que conduziu a um “novo tempo” na
política e economia nacionais (PINHEIRO, 2000, p.308). A autora define o
americanismo como o paradigma que concebia os EUA como o grande eixo da política
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externa, enxergando na aproximação com os EUA a possibilidade de elevação dos
recursos do país. Por outro lado, o globalismo – sinônimo do universalismo para alguns
autores, como Pinheiro (2000) – é concebido como alternativa ao americanismo. O
globalismo ou universalismo entendia a diversificação de parcerias exteriores do Brasil
como condição para o aumento do poder de barganha no mundo, inclusive junto aos
EUA (LIMA, 1994).
Considerando os quatro grandes momentos da PEB (MOURA, 1980) – do início
do século até o fim da década de 1950; a equidistância pragmática; entre 1964 a 1974,
quando foi hegemônico o paradigma americanista; a Política Externa Independente
(PEI), de 1961 a 1964, interrompida pelo americanismo no governo Geisel (1974) e
atingindo seu ponto máximo na década de 1990, fim da análise proposta neste trabalho.
Letícia Pinheiro (2000) chama atenção para o fato de que o americanismo não foi
consensual dentre os pesquisadores, na medida em que este foi adjetivado como
pragmático ou ideológico (SILVA, 1995 apud PINHEIRO, 2000). O primeiro
defenderia o aproveitamento das oportunidades da aliança de forma instrumental
(RICUPERO, 1995 apud PINHEIRO, 2000); enquanto o segundo seria construído a
partir do privilegiamento de fatores de ordem normativo-filosófica, partindo do
pressuposto de uma convergência ideológica entre os interesses brasileiros e norteamericanos (RICUPERO, 1995).
As origens do globalismo remetem à combinação de três aspectos: a crítica
nacionalista da matriz americanista da política externa gerada no interior do Instituto
Superior de Estudos Brasileiros (Iseb) somada à visão cepalina das relações centroperiferia,que estimulou a construção de uma identidade econômica dos países latinoamericanos e à perspectiva realista das Relações Internacionais (PINHEIRO, 2000), em
especial a concepção do sistema internacional como anárquico. Para Pinheiro (2000), há
diferentes interpretações do globalismo. O primeiro a concepção do sistema
internacionalanárquico, “tal como o estado de natureza de todos contra todos em que
inexiste uma autoridade supranacional” (PINHEIRO, 2000, p. 310), perspectiva que
justificaria o princípio de autoajuda.
O segundo aspecto um globalismo de base grociana que, embora reconheça a
anarquia do sistema, supõe que este seja regulado normativamente e que os Estados
agem em busca de ganhos relativos e absolutos. No geral, Silva (1995 apud PINHEIRO,
2000, p.311) aponta “a constância de uma concepção realista ao longo da história”. Esse
último explica-se pela busca da autonomia por parte da diplomacia brasileira, seu
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principal traço de continuidade e o respeito aos tradicionais princípios do Direito
Internacional (PINHEIRO, 2000).
Nesse sentido, Pinheiro (2000) acrescenta às divisões da PEB as seguintes
subdivisões:

americanismo

pragmático

(1902/1945;

1951/1961;

1967/1974);

americanismo ideológico (1946/1951 e 1964/1967); globalismo grociano (1961/1964) e
globalismo hobbesiano (1974/1990). Pinheiro (2000) ressalva que estes paradigmas se
alternavam ao longo da história e eventualmente chegariam ao limite. O governo Collor
(1990-1992) assistiu à retomada do americanismo e ao esgotamento do globalismo
associado à conjuntura internacional – o fim da Guerra Fria, que minou o discurso
terceiro-mundista (FONSECA JÚNIOR, 1998 apud PINHEIRO, 2000).
Ainda acerca do globalismo, o tema da autonomia é recorrente na literatura
sobre a PEB, denominado de forma distinta pelos autores, como autonomia na
dependência (MOURA, 1980) ou autonomia pela distância, autonomia pela
participação (FONSECA JÚNIOR, 1998). Para Andrade (2018), o conceito de
autonomia pode ser definido como a capacidade de decisão e atuação livres de
constrangimentos externos aos interesses do Estado, o que implica dizer que “o grau de
autonomia de um ente no plano internacional é delimitado dentro do alcance de suas
capacidades para garantir seus objetivos” (ANDRADE, 2018, p.80).
Embora a associação da autonomia ao globalismo seja quase que direta, é difícil
assumir que o americanismo pode conjugar alinhamento ao desejo de autonomia, ainda
que com larga margem de dependência em relação aos EUA (MOURA, 1980; HIRST,
1996 apud PINHEIRO, 2000).

Na década de 1990,houve a chamada crise de

paradigmas, ocasião em que o retorno ao americanismo não encontrou consenso, porém
o chamado desejo de autonomia manteve-se intacto. Pinheiro (2000) sugere que o país
se pauta por interesses no sentido de uma maior participação e atuação no cenário
internacional.
Outro tema recorrente na associação ao globalismo é a estratégia multilateral,
que estabeleceu as bases para a criação de uma identidade latino-americana que
favorecia a cooperação em prol de bens coletivos. Nesse sentido, Pinheiro (2000)
conclui, em relação à PEB, que esta, sem negar os princípios do Realismo Clássico
(como a visão anárquica do sistema internacional, o princípio de autoajuda e a
centralidade), esta busca defender a adesão do Brasil aos regimes internacionais. A
lógica é a de exponenciar suas possibilidades de ganho pela via da participação em
fóruns globais – nessa lógica deve ser entendida a participação do Brasil na AGNU. A
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diplomacia brasileira, portanto, afirma-se internacional e regionalmente por meio do
discurso de cooperação.

3.4 O Conflito Israelo-palestino e a política externa brasileira II

Compreendidas as mudanças na política externa brasileira na segunda metade do
século XX,bem como os principais paradigmas que descrevem a inserção externa do
país, cabe análise sobre a atuação da diplomacia brasileira nas Nações Unidas,
especialmente considerando o conflito israelo-palestino e as modificações econômicopolíticas no sistema internacional. Cabe nota referente ao impacto das duas crises do
petróleo no Brasil, considerando a economia, o contexto brasileiro do “Milagre
Econômico” durante o governo Médici.

3.4.1 As duas crises do petróleo e o Brasil: economia e política externa

O autor Norte-americano Albert Fishlow (1986) analisa as mudanças na política
econômica brasileira ao longo dos governos Geisel e Figueiredo em função dos
acontecimentos no plano internacional após os dois choques de petróleo nas décadas de
1970 e 1980. Em convergência com a presente análise, o autor leva em conta os
condicionantes internos do regime militar brasileiro, a despeito da crença totalizante
deste (FISHLOW, 1986). Fishlow (1986) conclui que o Estado brasileiro é na verdade
limitado em se tratando de decisões voltadas para a esfera econômica, especialmente
aquelas de longo prazo.
Vale analisar a postura e medidas econômicas de cada um dos presidentes da
transição, de modo a realizar análise econômico-política completa. Ao assumir a
presidência, em março de 1974, Ernesto Geisel ainda herdou a “euforia” (FISHLOW,
1986) do Milagre Econômico brasileiro, tendo enfrentado, naquele momento, poucas
vozes destoantes e uma real expectativa de manutenção da prosperidade econômica,
com o crescimento do PIB tendo registrado crescimento de até 10% ao ano – a despeito
da grave elevação dos preços do petróleo a partir de 1973.
Em março de 1985, onze anos depois, João Figueiredo deixaria a presidência
“quase em desgraça” (FISHLOW, 1986, p.507), com uma inflação com ritmo de
crescimento galopante, chegando a 200% ao ano, queda da renda per capita de cerca de
10% e uma dívida externa colossal, aspectos que colocaram o Brasil num destaque
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negativo dentro do bloco dos países do Terceiro Mundo, num claro processo de
deterioração da economia. Somado a esse processo, reinava naquele momento uma
incerteza política em relação à transição democrática devido ao fato de se tratar de
transição a um governo não somente civil, como opositor, aspecto tornado possível em
função das “deserções do partido oficial na votação do colégio eleitoral” (FISHLOW,
1986, p.508).
Fishlow (1986) qualifica como peça central para compreensão do processo de
deterioração da economia brasileira nas décadas de 1970 e 1980 o que denomina
“processo de mudança da economia global” a partir de 1973, com o aumento
vertiginoso no preço do barril de petróleo. Ainda na mesma década, quando ainda não
havia sido bem absorvido ainda o Primeiro Choque, nova alta dos preços ocorreu em
1979. O Brasil, como maior importador de petróleo do Terceiro Mundo, sofreu
drasticamente os efeitos do aumento do preço do barril e também, como maior devedor
dentre os países em desenvolvimento (FISHLOW, 1986) foi também severamente
afetado pela elevação na taxa de juros a partir de 1979.
Fishlow (1986, p.508) explica a lógica econômica por trás do desastre
econômico brasileiro frente aos dois choques internacionais do petróleo: “A
deterioração das relações de troca em 1974/1974 reduziu diretamente a renda real do
Brasil em cerca de 3 a 4%”. Fishlow (1986) tece críticas às análises econômicas sobre o
período que condenam a falta de liberdade brasileira ao sistema de preços e a ausência
de uma política cambial mais agressiva de estímulo às exportações como simplistas, na
medida em que desconsideram o contexto econômico e político do Brasil, especialmente
considerando as decisões políticas à época. Acrescenta suas próprias contribuições às
análises econômicas da conjuntura da época, especialmente sobre a dificuldade do
governo brasileiro de gerar taxas mais elevadas de poupança necessárias quando do
aumento da capacidade ociosa (FISHLOW, 1973).
Para além da cojuntura econômica interna, contudo, o autor chama a atenção
para o cotexto da economia política internacional após o choque do petróleo como fator
crucial para a crise econômica no Brasil, considerando que a escassez de divisas voltaria
a ser a principal preocupação dos formuladores de política. Também tece autocrítica em
análises anteriores ao fato de ter subestimado a resistência política à recessão. Traz
questionamento essencial para a análise proposta neste trabalho: por que razão o país
não se ajustou melhor à deterioração da situação externa, após dois choques
internacionais do petróleo? A resposta é complexa e, necessariamente, deve ser
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respondida levando em conta fatores econômicos e políticos – a interação entre
aspirações políticas e restrições econômicas, aspecto reiteradamente defendido ao longo
desta análise.
Fishlow (1986) explica que, ao assumir, Geisel viu-se à frente de um grande
desafio do ponto de vista econômico para manter o crescimento econômico do período
de Médici, que se beneficiou da capacidade ociosa acumulada, sendo necessárias baixas
taxas de investimento fixo e poupança doméstica. Para sustentar o crescimento anual de
10% ao ano do PIB aos novos níveis de investimento, fez-se necessário aumentar a taxa
de poupança e este aumento na necessidade de poupar conflitava com o incentivo ao
consumo de bens duráveis característico do Milagre. A estratégia para a manutenção das
altas taxas de crescimento, do ministro João Paulo dos Reis Velloso, que manteria o
apoio das classes médias ao regime, foi definida pelo economista estruturalista Antônio
Barros de Castro (futuro presidente do BNDES no governo Itamar Franco, como “A
economiabrasileira em marcha forçada” (1985), Além disso, o crescimento do PIB de
10% implicava um crescimento real das exportações na ordem de 20% (FISHLOW,
1986, p. 510). A diferença de crescimento nominal deveu-se à melhora nas relações de
troca e ao crescimento das exportações brasileiras de 7% ao ano, e as importações a 1%.
As circunstâncias favoráveis, contudo, não foram suficientes para sustentar o
crescimento, já que houve um desequilíbrio potencial de recursos, gerando uma
tendência ao excesso de importações que era exacerbada pela escassez de insumos no
mercado interno e na taxa de câmbio sobrevalorizada.

Outro

complicador

foi

o

crescimento dos salários ter sido inferior ao aumento da produtividade, numa clara
evidência de desgaste na política expansionista de Médici, que naquele momento
enfrentou pontos de estrangulamento (FISHLOW, 1986).
Soma-se a esse delicado contexto econômico interno o brusco aumento do preço
do barril do petróleo, após outubro de 1973, logo após a já referenciada Guerra do
YomKippur. Naquele momento, o Brasil dependia do petróleo árabe para suprir cerca
de 80% (FISHLOW, 1986) de suas necessidades energéticas. O caminhão era o sistema
de transporte que

“penetrava o interior e fazia a ligação entre mercados costais”

(FISHLOW, 1986, p.511), altamente dependente do petróleo barato – um insumo
“crítico” e de difícil substituição a curto prazo. Desse contexto resultou uma severa
ameaça ao ritmo de crescimento econômico derivada da potencial redução das
importações de bens intermediários como resultado do aumento das despesas com a
importação do encarecido petróleo árabe.
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Fishlow (1986) chama ainda atenção para o uso político por trás da manutenção
das elevadas taxas de crescimento econômico: o novo governo (Geisel) tinha a difícil
missão de institucionalizar o regime e as altas taxas de crescimento poderiam desviar a
atenção da população dos excessos de autoritarismo e repressão. Porém, na visão de
Geisel e sua cúpula,liderada pelo general Golbery, como visto anteriormente, a transição
ao governo democrático deveria ser gradual, lenta e segura. Fishlow (1986) divide a
política econômica de Geisel em três fases: 1) o esforço para desaquecer a economia por
meio da aplicação de políticas monetária e fiscal ortodoxas até 1974; 2) a partir de 1975
uma estratégia agressiva de desenvolvimento a médio prazo com o objetivo de sustentar
o crescimento econômico; 3) a promoção simultaneamente do ajustamento ao choque
do petróleo. A manutenção do crescimento econômico era crucial para o
desenvolvimento da imagem do país como potência emergente.
As consequências de escolhas macroeconômicas não tardaram a surgir: dada a
necessidade de manter a inflação dentro de limites aceitáveis, as entradas de capital se
tornaram o principal mecanismo para conciliar os conflitantes objetivos de crescimento
versus estabilização. Apesar das dificuldades, os resultados não foram inteiramente
desfavoráveis – com crescimento do PIB de 7% entre 1974 e 1978 (FISHLOW, 1986).
Fishlow (1986) propõe análise sobre as considerações políticas e posicionamentos de
grupos políticos domésticos, refletindo a estratégia do governo Geisel de canalizar a
reação popular por via da distensão.
O impulso inicial da administração Geisel era o de tratar o excesso de demanda
herdados do milagre, num plano que não levou em conta a conjuntura externa do
choque do petróleo havendo espécie de crença na vocação do crescimento rápido
brasileiro. O primeiro semestre do ano de 1974 registrou políticas monetária e fiscal
contracionistas com os seguintes indicadores: redução da taxa da moeda em 33% e
superávit na caixa do Tesouro Nacional de 0,5% do PIB (FISHLOW, 1986). Já a partir
de outubro, em função das eleições me novembro do mesmo ano, houve evidências de
uma “folga monetária” – bônus salarial de 10% e ajuste para compensar a aceleração da
inflação. Contudo, a restrição fiscal e monetária não foi capaz de conter a inflação e, ao
invés disso, acabou por provocar queda da atividade industrial e falência no setor
finaceiro. A alta do preço dos dólares das importações foi repassada aos preços
domésticos e o contexto piorou dada a incerteza política.
Para Antônio Barros de Castro (1985), as duas crises na década de 1970 e 1980
evidenciaram as necessidades de petróleo, matérias-primas e máquinas para a economia
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brasileira. Em 1975, o milagre delfiniano revelou-se falso e a crise na década de 1980
desfez os sonhos de Brasil-Potência, colocando o país em situação de desemprego em
massa e sucateamento da indústria. A tese defendida por Castro (1985) é a de que,em
resposta à crise de 1974, a economia brasileira foi levada a ingressar num período de
“marcha forçada” que se traduziu, inicialmente, nas taxas de crescimento elevadas e, em
seguida, uma surpreendente melhoria no Balanço de Pagamentos. Nesse contexto, a
retomada do crescimento foi o efeito indireto das mudanças promovidas pela marcha
forçada.
Um componente importante para a comprensão do contexto econômico pós1964 foi a criação de um amplo sistema de indexação de ativos financeiros, com o
aumento dos recursos destinados aos investimentos a longo prazo. Quanto maior a
inflação, menor o salário médio real – nesse sentido, a fórmula salarial garantiu os
salários reais da corrosão inflacionária. Em todos os países industriais a inflação se
acelerava, de modo que o crescimento de 20 a 40% entre 1973 e 1974 não foi
exageradamente preocupante para a população naquele momento. As autoridades
facilitaram as condições para a entrada de capitais, reduzindo os prazos de vencimento e
impostos domésticos. Deu-se início à política de reciclagem de petrodólares – financiar
o déficit comercial com o uso de reservas.
Porém, do montante total de déficit de US$6,2 bilhões, apenas US$2 bilhões
poderiam ser atribuídos à elevação do preço do petróleo, o resto deveu-se à alta no
preço das demais exportações. Houve um aumento da entrada de capitais que gerou o
aumento brutal da dívida bruta para mais de US$ 17 bilhões. Nesse sentido, a base dos
ajustes econômicos de Geisel residiu no apegado apego ao endividamento externo para
facilitar o ajuste do Balanço de Pagamentos e o financiamento do crescimento – estes
tornaram-se os pilares da estratégia de desenvolvimento do II Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico (II PND), lançado em fins de 1974, mas que subestimou a
magnitude da crise do petróleo. Essa estratégia imprimiu novo estilo de crescimento
industrial no país (FISHLOW, 1986). Para Castro (1985), os obstáculos, como o déficit
público, a taxa de juros e a inflação foram, na verdade, facilitados pelo crescimento
promovido pelo Milagre. Por outro lado, a restrição à capacidade de importar pelo
serviço de dívida foi compensada pelas transformações que conciliaram o crescimento
econômico com a obtenção de grandes saldos. Nesse sentido, a busca por empréstimos
externos tornou-se atitude extemporânea para a economia brasileira.
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Contudo, não foi possível sustentar o cenário de crescimento econômico. Os
indicadores do desequilíbrio foram o arrojado crescimento da indústria associado à
aceleração da inflação, que teve de ser financiada em déficit em conta corrente de US$6
bilhões – os juros líquidos representavam quase um terço do total. Nesse contexto, a
agressiva estratégia econômica teve de ser parcialmente abandonada em favor de um
maior apoio à indústria nacional.
A política econômica da Era Geisel foi caracterizada por taxas de juros elevadas
somadas à entrada excessiva de capital estrangeiro, situação que gerou o aumento da
base monetária e dos depósitos em bancos comerciais, gerando aumento da liquidez real
e uma situação “desestabilizadora” (FISHLOW, 1986). O quadro resultou no aumento
da demanda por crédito subsidiado e na segmentação de mercados de capital. Alguns
setores foram beneficiados, notoriamente a agricultura e os exportadores. Os controles
administrativos sobre os preços das empresas resultaram em déficits maiores, cobertos
por empréstimos externos a partir de 1978. Em resposta à política deflacionária, o
crescimento se desacelerou a partir de 1977 e o crescimento das exportações resultou
num excedente comercial. Além disso, a participação brasileira na economia mundial
tornou-se cada vez mais assimétrica, ou seja: a participação no total mundial da dívida
era mais significativa do que sua participação no comércio.
Dentro desse complexto contexto, as importações do petróleo árabe
representavam uma parcela crescente e um complicador. O crescimento lento da
economia mundial dificultava as exportações. Uma das razões que explicam a
capacidade brasileira de acertar o Balanço de Pagamentos foi o aumento do preço do
café, anulando, em 1977, 2/3 do efeito adverso do preço do petróleo na economia
brasileira. O governo Geisel apostou num plano de substituição de importações, numa
atitude de “tapar os buracos” (FISHLOW, 1986), atitude que permitiu manter os
desequilíbrios resultantes dentro de certos limites para uma transição tranquila para o
governo Figueiredo. Este último, contudo, enfrentou as conseqüências.
Já apolítica econômica de Figueiredo era a de um maior controle da economia,
com o objetivo de restaurar as forças de mercado e intensificar a efetividade dos
instrumentos da política. Como explicita Fishlow (1986), o presidente Figueiredo,
acossado pelo aumento dos preços da Opep e pela pressão de liderar uma “economia de
guerra” rendeu-se a tentar recriar o milagre sem sucesso. A renda per capita do país não
voltou a crescer e, após 1982, o Brasil firmou um programa de estabilização com o
FMI. Sobre esse último, Castro (1985) explicita que, após os dois choques do petróleo
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que culminaram em severa crise financeira em 1982, o Brasil teve de adotar um
programa de ajustamente severo com o FMI, um programa de estabilização que teve
êxito, a despeito dos juros externos elevados. A energia era um requisito obviamente
necessário, seja pela produção doméstica de petróleo, seja pela produção doméstica de
petróleo, seja pela produção de substitutos, como o álcool.
A estratégia de Delfim Netto era uma mistura da fórmula convencional do FMI
com o monetarismo internacional do Cone Sul, mas a estratégia foi decepcionante –
embora a economia tenha crescido mais de 7% em 1980, esta foi alimentada pela
demanda de consumo e a taxa de investimento caiu, com a inflação, medida pela
Fundação Getulio Vargas, chegando aos 110,2% anuais. O déficit em conta corrente em
1980,sob a pressão do novo aumento do preço do petróleo atingiu o nível de US$ 12,4
bilhões e a dívida líquida alcançou quase US$ 60 bilhões, três vezes o volume de
exportações. Apesar do crescimento das exportações, não se pode deixar de pontuar o
fato de que o Brasil se encontrava em meio a uma crise no balanço de pagamentos e a
elevação do salário real não surtiu efeito sobre a inflação, além do efeito agravante da
segunda crise do petróleo. Para Castro (1985), ao término do ano de 1981 e, com ele, o
crescimento da economia brasileira, a economia brasileira encontrava-se em profunda
modificação.
O fato de se recorrer cada vez mais ao endividamento interno fez crescer o PIB
de 5 para 15% entre 1980 e 1984, implicando obrigações financeiras ao governo, posto
que a taxa de juros era muito superior ao crescimento dos rendimentos, o que implicou
também a redução do grau de liberdade do governo. O governo culpou mais tarde a
recessão internacional pela queda das exportações me 1982. Foi desenvolvido um
programa do Fundo Nacional que incorporou bancos privados cujo objetivo era o de
conseguir um superávit comercial de 6 bilhões em 1983. Apesar de todos os esforços,
importante apontamento de Fishlow (1986) é o de que a prioridade na melhoria das
contas externas se tornou importante fonte de desequilíbrio interno. Outro fator
agravante foram os déficits governamentais, financiados por emissão de moeda ou
endividamento interno alimentaram a demanda nominal para controle da inflação. Essas
foram, portanto, as circunstâncias que contribuíram para a perda de controle político do
governo Figueiredo.
A conclusão a que chega Fishlow (1986) é a de que, em momentos decisivos de
escolha, a políticaeconômica brasileira mais sensata foi minada pelas decisões políticas,
o que evidencia a dependência de um fator em relação ao outro, inclusive em se tratando
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da política externa. Castro (1985) entende que a crise nas décadas de 1970 e 1980
acabou por preparar a economia brasileira para o crescimento. Por outro lado, o legado
político da crise econômica das Eras Geisel e Figueiredo foi a aceleração da transição
para um governo civil e a democratização.

3.4.2 O Brasil e o Conflito Israelo-Palestino: Pragmatismo Comercial

Talvez o mais importante legado dos dois choques do petróleo para este trabalho
diga respeito à aproximação diplomática do Brasil com países do Oriente Médio a partir
da década de 1980, resultado da crise energética ocorrida na década anterior. Como
visto, diante da alta do preço do petróleo, equilibrar a Balança Comercial com os países
daquela região e garantir o fornecimento de óleo em contexto internacional de
instabilidade política consistia emquestões cruciais para o Brasil. Já feita breve análise
econômica do contexto interno brasileiro, cabe análise de raiz político-diplomática, em
especial considerando a questão da Palestina.
Durante a década de 1980, o Itamaraty reforçou duas diretrizes de política
externa para o Oriente Médio levando em conta o choque do petróleo e os interesses do
país (SANTANA, 2006): a condenação da expansão territorial de Israel por meio de
conflitos armados com seus vizinhos e, após a Guerra do YomKippur, o apoio à criação
do Estado palestino. Contudo, além desses dois fatores, outro aspecto a ser considerado
é o fato de que a nova política inseriu-se no quadro geral mais amplo de
intensificaçãodas relações políticas e econômicas com o Oriente Médio, produzindo
novas possibilidades em relação aos países árabes sem, contudo, afetar o
relacionamento com Israel (SANTANA, 2006). Tais prerrogativas foram marcos da
atuação externa para aquela região. Como explicitado por Santana (2006), essa nova
orientação da diplomacia abandonava a retórica anterior da política de equidistância
entre as partes, como anteriormente referenciada, para assumir caráter de maior
realismo, nacionalismo e pragmatismo, posição condizente com as transformações do
cenário internacional, mormente a crise do petróleo (BREDA SANTOS, 2000 apud
SANTANA, 2006).
Contudo, a aproximação entre o Brasil e os países do Oriente Médio abrangeu
tanto o aspecto político quantoo comercial. Mais do que mera retórica diplomática,
buscava resultados concretos, especialmente garantir o fornecimento de petróleofrente
ao encarecimento progressivo das importações de combustível, principal preocupação
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do governo brasileiro (SANTANA, 2006). Nesse sentido, por consequência, a questão
do fornecimento do insumo tornou-se a maior preocupação da diplomacia brasileira.
Esse quadro relacionou-se com projetos anteriores da política externa brasileira de
parcerias com potências médias e com países de menor desenvolvimento relativo com o
objetivo de aumentar a autonomia da política externa no cenário internacional.
Assim sendo, a fim de evitar dividendos e represálias, o Brasil assumiu postura
categoricamente pró-árabe nos foros multilaterais, forçando uma nova orientação
internacional da política externa para a região (SANTANA, 2006). Fator agravante foi a
aprovação, em 24 de novembro de 1973, de resolução entre quinze Estados
africanos,que incluía o Brasil entre os seis países que sofreriam boicote diplomático no
fornecimento de petróleo,caso não cessassem o apoio ao governo de minoria branca sulafricano. Tratou-se de ocasião em que o Brasil, dependente que era do petróleo externo,
não poderia dar-se ao luxo da equidistância, de modo que a realidade emergente
proveniente da crise do petróleo exigiu respostas pragmáticas do governo brasileiro.
A primeira medida a ser tomada foi o estabelecimento de missões diplomáticas e
a troca de embaixadores entre o Brasil e a Arábia Saudita. Ponto relevante a ser
mencionado é o fato de que a Declaração Conjunta, registrava também a necessidade de
ação solidária em prol da paz e do desenvolvimento, com ênfase na criação de nova
ordem econômica internacional com maiores benefícios para os países em
desenvolvimento (SANTANA, 2006). Na época, a agenda econômica determinava a
agenda política nas relações exteriores do Brasil.
Dois parceiros merecem destaque na região: a Arábia Saudita e o Iraque. A fim
de fazerfrente ao aumento vertiginoso das importações de petróleo da Arábia Saudita, o
país decidiu intensificar as exportações de calçados, couros, laminados, compensados e
chapas de madeira, vestuário, pisos, azulejo e louças sanitárias para aquele país. Já em
relação ao Iraque, a partir de 1971 as relações entre a Petrobras e a recém-nacionalizada
Iraq PetroleumCompany, ficou decidido que o Iraque passaria a adquirir
semimanufaturados e manufaturados de produção nacional em igual ou superiorvalor ao
do óleo iraquiano.
Já em relação ao Iraque, no contexto do choque de oferta e do déficit na Balança
Comercial, o Brasilhavia furado boicote internacional contra aquele país e autorizado a
Petrobras, então presidida por Geisel, a comprar petróleo iraquiano - gesto que ampliou
as relações com o Iraque, o qual passou a nosprivilegiar como parceiro comercial. No
que diz respeito à exportação de bens, este país passou a importar do Brasil grandes
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quantidades de veículos automotores, frangos congelados e açúcar (MRE, 1978 apud
SANTANA, 2006).
A Braspetro também deu continuidade à exportação de petróleo na região do
Iraque. A lógica brasileira em se aproximar dos países árabes naquele momento era
ampliar suas vendas ao Oriente Médio e receber investimentos externos em
petrodólares. Destaca-se, ainda, que, de 1974 a 1979, o maior exportador de petróleo ao
Brasil foi o Iraque – gerando a necessidade de um contrabalanceamento no Balanço de
Pagamentos utilizando-se do comércio com a região para suprir o o déficit comercial
decorrente da dependência das exportações do petróleo:
Com efeito, em agosto de 75, o Brasil chegou a importar 930 mil barris/dia
da estatal iraquiana Iraq NationalOilCompany. De modo a contrabalançar o
comércio com aquele país, exportou bens industrializados tais como veículos
Volkswagen, caminhões, peças e eletrodomésticos, além de minério de ferro,
óxido de alumínio, madeira, carnes congeladas e serviços, com destaque para
a participação de empresas de construção em projetos de infra-estrutura no
Iraque (SANTANA, 2006, p.170).

Merece destaque, ainda, o fato de o Brasil, a despeito da aproximação em
relação aos países árabes, ter mantido o relacionamento bilateral com Israel. Mário
Gibson Barbosa, Ministro das Relações Exteriores do governo Médici, declarou: “No
traçado da nossa politica externa parecia‑me indispensável criar uma aproximação
maior com Israel e com o mundo árabe, simultaneamente” (BARBOSA, 2000, p.
301).52Exemplo notável dessa postura foi a assinatura do convênio complementar ao
Acordo Básico de Cooperação Técnica de 1962 em janeiro de 1972, tratando sobre a
cooperação nos campos da irrigação e da valorização de áreas atingidas pela seca.
Importante informação é o fato de que o Brasil esperava, na cooperação com Israel,
adquirir experiência na utilização dos caças Mirage supersônicos adquiridos pela Força
Aérea Brasileira (FAB).
As peculiaridades que caracterizaram a relação de aproximação entre o Brasil e
os países árabes podem ser explicadas considerando especialmente a política externa do
governo de Ernesto Geisel, a do “Pragmatismo Ecumênico e Responsável”. Como
enfatizado por Santana (2006), a análise terminológica da política externa do período
revela características desta última. O termo “responsável” buscava evitar que o
pragmatismo fosse qualificado de oportunista, numa tentativa de agradar à cúpula
militar/conservadora do governo.
52

BARBOSA, Mario Gibson. Na diplomacia, o traço todo da vida - 4. ed. rev. - Brasília : FUNAG, 2020.

229

Por outro lado, o temo “ecumênico” cunhado pelo chanceler Azeredo da Silveira
descrevia “o caráter universal da política externa, a qual deveria olhar para todas as
regiões no sentido de expandir as relações internacionais do país” (SANTANA, 2006,
p.164). Já o termo “ecumênico” traduziu-se no esforço deliberado para preencher os
vazios diplomáticos da atuação brasileira à luz dos interesses nacionais – com destaque
para o Oriente Médio, lembrado por ocasião das crises do petróleo na década de 1970.
No

contexto

do

Pragmatismo

Ecumênico

e

Responsável,

tornava-se

imprescindível a universalização de contatos da política externa, o que implicava
mudanças importantes nas posições com o mundo árabe, dada a perspectiva de
aproximação concreta com os países do Oriente Médio. Neste pano de fundo insere-se a
mudança de postura brasileira em relação ao conflito Israelo-Palestino em grandes foros
multilaterais, em especial a AGNU.
Não devem ser deslocados os esforços de aproximação de raiz políticodiplomática dos de raiz econômico-comercialna medida em que:

A principal meta da política externa para com os países árabes, durante a
gestão do chanceler Azeredo da Silveira, foi o aumento da exportação de
produtos brasileiros, baseada nas idéias do ministro Delfim Neto de que era
preciso exportar para poder importar (SANTANA, 2006, p. 166).

Como visto anteriormente pela análise dos dados econômicos da época do
“Milagre Econômico”, fazia-se necessária a construção de relações prioritárias com
determinados países por meio de aproximações políticas, projetos em comum ou mesmo
a penetração comercial (SANTANA, 2006). O maior objetivo era garantir a consecução
do projeto de desenvolvimento nacional pela via do aprofundamento do processo de
industrialização por substituição de importações, com vistas a tornar o país autosuficiente em insumos básicos e, se possível, em energia. Nesse sentido, o governo
Geisel buscou a revisão da agenda de relações bilaterais por meio da consecução de
estratégia de diversificação dos vínculos externos do país, numa política classificada por
Paulo Vizentini como “análise pragmática da conjuntura energética do momento”
(VIZENTINI, 1998 apud SANTANA, 2006). Nesse sentido,

O Brasil buscou cooperação regional com países como Argélia, Líbia, Iraque
e Arábia Saudita, sob a forma de joint-ventures para a prospecção de petróleo
por meio da Braspero e para o desenvolvimento tecnológico e indutrialmilitar
(venda de armas brasileiras e projetos comuns no campo de mísseis)
(SANTANA, 2006, p.167).
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A lógica dessa estratégia é a de, buscando atenuar os saldos negativos, o Brasil
procurar aumentar suas vendas ao Oriente Médio e receber investimentos externos em
petrodólares (SANTANA, 2006). O Brasil firmou acordos com países como Kuwait,
Arábia Saudita, Irã e Iraque e estes previam a compra de petróleo e a venda de
manufaturados brasileiros. O Iraque merece destaque, na medida em que se revelou o
maior exportador de petróleo de 1974-1979, como explicitado abaixo:

Em agosto de 75, o Brasil chegou a importar 930 mil barris/dia da estatal
iraquiana Iraq NationalOilCompany. De modo a contrabalançar o comércio
com aquele país, exportou bens industrializados tais como veículos
Volkswagen, caminhões, peças e eletrodomésticos, além de minério de ferro,
óxido de alumínio, madeira, carnes congeladas e serviços, destaque para a
participação de empresas de construção em projetos de infra-estrutura no
Iraque (SANTANA, 2006, p.170apudSATO, 1998, p. 21).

Marcos lembradospor Santana (2006) foram: em 1975, participação do Brasil
nas feiras internacionais de Trípoli, Teerã, Argel, Bagdá e Casablanca; a realização da II
Exposição Industrial Brasileira no Kuwait; em 1976, o país participou das feiras
internacionais de Trípoli, Teerã, Argel, Bagdá e Damasco e realizou a primeira
exposição industrial brasileira na Arábia Saudita. No mesmo ano de 1976 fim de
dinamizar as relações comerciais com os países árabes, aInterbras inaugurou um
escritório central para o Oriente Médio. Para Fares (2007), se atualmente a importância
do Iraque para o Brasil é reduzida, no passado, em especial no início da década de 1980,
a situação era outra em termos de relevância econômica e estratégia militar. Nesse
sentido, o petróleo determinou o relacionamento entre os dois países, mas não a limitou
apenas à compra e venda deste.
O Iraque representou simultaneamente oportunidade de fornecimento de
petróleo a preços oficiais, mesmo em tempos de crise no mercado internacional; e
mercado consumidor para exportações de produtos e serviços brasileiros (FARES,
2007, p.144). Importante observação é a de que, contudo, enquanto os interesses do
Itamaraty eram majoritariamente econômicos, o Iraque tinha interesses políticos, de
modo que não havia clara dissociação entre economia e política. “Nesse aspecto, por
exemplo, a questão palestina para o Brasil foi sensivelmente influenciada pelo seu
relacionamento com o Iraque” (FARES, 2007, p. 144). Fares (2007) sugere que seja
feito um balanço do relacionamento bilateral considerando aspectos políticos e
econômicos.
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Contudo, para alguns autores como Silvana Silva (1988 apud SANTANA,
2006), os esforços brasileiros de aproximação em relação aos árabes nas décadas de
1970 e 1980 chegou atrasado, impedindo que o país ocupasse mais espaço no mundo
árabe. Para Silva (1988) a isso deve-se a falta de especialistas em Oriente Médio e a
falta de respostas rápidas à burocracia, além da falta de empenho do empresariado
nacional no sentido de inserir-se na região. Porém, do ponto de vista diplomático, os
avanços foram consideráveis: “Apesar de a chancelaria não ter atingido o objetivo em
relação aos países árabes, o esforço feito nesse sentido proporcionou o estabelecimento
de bases tanto diplomáticas quanto comerciais” (SANTANA, 2006, p.174).
Durante o governo Figueiredo, como visto, a ênfase na política externa foi dada
à

continuidade

do

“Pragmatismo

Responsável”,

com

nova

roupagem,

o

“Universalismo” da gestão do chanceler Saraiva Guerreiro. O Itamaraty buscou naquela
ocasião ampliar a cooperação com os países do sul de modo a ampliar o poder de
barganha em negociações multilaterais, contexto em que os países árabes passaram a ter
importância incontestável. Naquele momento, havia pressão por parte de Israel.
A diversificação de contatos internacionais nada mais era do que uma
necessidade do Brasil da Era Geisel, de modo não somente a compensar o Balanço de
Pagamentos, como que para superar a retração de clientes tradicionais, de modo que:

Assim, a diversificação de contatos, que no plano político foi expressão de
um desejo de maior autonomia em relação aos desígnios norte-americanos,
pode ser interpretada, no plano econômico, como um elemento fundamental
para a manutenção do projeto de desenvolvimento (LESSA, 1995, p.25).

No plano da política externa, para Lessa (1995), a redefinição das relações com
os EUA surge como vértice principal da ação externa geiseliana, pautando um novo
posicionamento para as relações bilaterais. Em 1977, o Brasil posicionou-se,
igualmente, a favor da resolução da Assembleia que instituiu o Dia Internacional de
Solidariedade com o Povo Palestino. Em 1978, Israel e Egito assinaram o Acordo de
Camp David e, no ano seguinte, selaram a paz, a primeira entre Israel e um vizinho
árabe.A Conferência de Madri (1991), convocada pelos EUA e pela União Soviética, dá
início a processo de negociações bilaterais e multilaterais para a resolução do conflito
(FÁVERO; PINHEIRO, 2016).
Com os Acordos de Oslo (1993-1995), foi criada a já mencionada
Autoridade Nacional Palestina (ANP), como órgão sui generis interino e autônomo de
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autogoverno na Cisjordânia e Gaza, e Israel e a OLP passaram a reconhecer-se
politicamente. Em julho de 1994, Israel e Jordânia encerram o estado de beligerância
em fase áurea do processo de paz árabe-israelense. Por ocasião da assinatura do Acordo
de Oslo I, em 1993, o governo brasileiro qualificou-ocomo “histórico” em comunicado
à imprensa.
A despeito do avanço brasileiro em relação ao reconhecimento do movimento
nacional palestino, é importante mencionar o recuo brasileiro na Resolução31/20, que
prevê a criação de um Estado palestino na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, com uma
administração interina da ONU e posterior transferência à OLP. Segundo Santos (2000),
justifica-se por prudência brasileira e pela necessidade de se aprofundarem as
discussões e o estudo sobre o tema, postura que, contudo, frustrouos delegados árabes
ao fazê-los saber que não poderiam contar com o apoio incondicional brasileiro. Na
avaliação de Norma Breda Santos (2000), a paz no Oriente Médio passará cada vez
menos pelo âmbito multilateral, e sim haverá o ref enquanto vou levarorço do bilateral,
com patrocínio norte-americano e israelense.
O fato é que a ONU nunca esteve nem mesmo perto de obter um consenso que
pudesse resultar em uma paz duradoura na região, ainda que, sem dúvida, seu papel
tenha sido relevante no gerenciamento e amortecimento de diversos conflitos. Pode-se
afirmar que as Nações Unidas tiveram êxito em "assegurar a manutenção de paz
(peacekeeping) como objetivo de 'limitar e, quando possível, diminuir a violência em
um conflito já iniciado'", mas "não [procurou] 'solucionar o conflito', ou seja, instaurar a
paz (peacemaking) ou 'resolver os problemas de fundo'" (SOFFER, 1985, p. 33
apudSANTOS, 2000, p.4).

3.5 A Política Externa Após a redemocratização (1985-1993)

Apesar dos indícios sobre a continuidade na política externa, Saraiva (2010) nota
que há diferentes estratégias de implementação da política externa. Algumas crenças
orientam a formulação da política externa tendo por base o realismo, definidas a partir
da estratégia do desenvolvimento nacional. Mais recentemente, por outro lado, deve-se
acrescentar que atores da política geral vêm se interessando pela inserção internacional
do país. Especialmente após a década de 1990, dois fatores influenciaram no processo: o
processo de abertura da economia e a consolidação democrática no pósredemocratização. O primeiro contribuiu para a politização da política externa em
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função da destribuição desigual dos custos e ganhos; enquanto o segundo fomentou
debates sobre temas da política externa na sociedade.
A paz definitiva entre Israel e Palestina não foi alcançada no período de cinco
anos, como previam os arranjos de Oslo, e, ao final da década de 1990, o processo de
paz perde tração. A Cúpula de Camp David (2000), esforço mediador norte-americano,
tenta fechar o processo iniciado com Oslo, sem êxito.
A década de 1990 assistiu a mudanças no plano externo que afetaram
diretamente o posicionamento brasileiro em relação ao conflito. O fim da Guerra Fria,
com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da URSS, além do início da Guerra
do Golfo trouxeram perspectivas para o encaminhamento da paz na região. Esta última,
contudo, evidenciou a desunião entre os países árabes. O contexto torna a paz mais do
que necessário, fundamental. Outro fator deve ser considerado em se tratado
especificamente das Nações Unidas: o relacionamento entre esta e Israel melhorou.
Israel foi admitido no Cômite de Informações da ONU, o que significou o
reconhecimento implícito de Israel por parte da organização.
Logo após a eleição de Fernando Collor de Mello, em dezembro de 1989, houve
a necessidade de alterar as linhas de orientação da política externa brasileira em
conformidade com as mudanças em curso no mundo. As bases das mudanças na PEB
foram: o Brasil deveria, em primeiro lugar, “alinhar-se aos imperativos da ordem
mundial que se erguia dos escombros da Guerra Fria, abraçando as forças da
globalização, da democracia e do liberalismo econômico” (CASARÕES, VIGEVANI,
2014, p.163). Em segundo lugar, dada a nova configuração de poder mundial, com o
fim da Guerra Fria, o Brasil deveria rever suas relações com os Estados Unidos e a
diplomacia brasileira deveria abandonar a retórica e as posições terceiro-mundistas,que
haviam caracterizado a inserção brasileira nas duas décadas anteriores. (HIRST;
PINHEIRO, 1995 apud CASARÕES, VIGEVANI, 2014).
Como parte desta nova estratégia, algumas mudanças específicas foram
propostas, incluindo-se a reaproximação com Israel. A posição contrária à presença
militar israelense nos territórios ocupados foi mantida pelo governo Collor. Em 8 de
maio de 1990, o chanceler Franciso Rezek reiterou o apoio brasileiro à causa palestina –
incluindo a autodeterminação palestina, a criação de um Estado palestino viável e, mais
importante, o direito de retorno. (REZEK, 1991). Ao mesmo tempo, o governo
brasileiro demandava garantias, por parte da comunidade internacional, de que Israel
poderia viver dentro de fronteiras seguras e reconhecidas internacionalmente.
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Casarões e Vigevani (2014) dividem a sua análise dos arquivos das bases de
dados das Nações Unidas e, junto a Breda Santos (2003) aborda três padrões para os
documentos da ONU sobre a posição brasileira: (1) resoluções da Assembleia Geral das
Nações Unidas, de 1947 a 2010; (2) resoluções do Conselho de Segurança nos anos em
que o Brasil detinha um assento não permanente; (3) projetos de resolução do Conselho
de Segurança que foram vetados por uma ou mais grandes potências e que foram
apoiadas (mas não necessariamente patrocinados) pelo Brasil. É importante citar, ainda,
outros três projetos de resolução que receberam apoio brasileiro, mas foram vetados
(CASARÕES, VIGEVANI, 2014, p.117:
O primeiro, chamado “Sobre a Questão Palestina”, foi patrocinado por França,
Reino Unido e Estados Unidos e colocado em votação em 20 de janeiro de 1954. O
segundo, chamado “Repudiando a renovação de incidentes armados e exortando Israel e
Síria a cooperar integralmente com a Comissão Mista para o Armistício”, foi
patrocinado pelos governos britânico e norte-americano e novamente contou com apoio
brasileiro, em 1963. Finalmente, um projeto com o mesmo título – e os mesmos
patrocinadores – foi colocado em votação em setembro de 1964. Todos eles foram
bloqueados por um voto negativo soviético (CASARÕES, VIGEVANI, 2014).
O retorno a uma posição de equidistância envolveu a decisão brasileira de apoiar
incondicionalmente as resoluções do Conselho de Segurança no contexto da crise do
Golfo – que provavelmente compensariam a negativa brasileira de enviar tropas à
região. O fim da Guerra do Golfo, que acabou por alienar o Iraque da comunidade
internacional, assim como o desenvolvimento das negociações de paz árabe-israelenses
ao longo daquela década, conduziu o Brasil para longe de qualquer protagonismo nas
questões do Oriente Médio nos primeiros anos da década. Somente em 1994, com a
inflação sob controle e a normalidade política restaurada pelo governo do presidente
Itamar Franco, viria o Brasil a participar novamente das iniciativas multilaterais para
apaziguar a contenda entre árabes e israelenses. Para Monica Hirst e Letícia Pinheiro
(2005):
Naquele momento as modificações seguiriam o padrão: 1) atualizar a agenda
internacional do país de acordo com as novas questões e o novo momentum
internacional, 2) construir uma agenda positiva com os Estados Unidos e, 3)
descaracterizar o perfil terceiro-mundista do Brasil (HIRST, PINHEIRO,
1995).
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Para Casarões e Vigevani (2014), o grau de proximidade, de alinhamento ou de
confronto com os Estados Unidos, por um lado, e a visão universalista, visando inserção
ampla no mundo, inclusive buscando fortalecer contatos políticos e comerciais com o
mundo árabe, por outro, foram os fatores condicionantes das preferências do Brasil com
relação ao Oriente Médio, em geral, e a Israel, em particular. Por fim, cabe notar, ainda,
que, para além da situação de estreitamento de margens estratégicas do períodoGeisel e
da tão procurada diversificação da dependência externa, a magnitude que ganha a causa
palestina no período foi um fenômeno que se beneficiou,de um lado, do maior peso do
movimento terceiro-mundista na ONU e, de outro, dacondenação à política israelense,
percebida cada vez mais como inaceitável.
Cabe, por fim, breve comentário sobre a postura brasileira pela mediação da paz
na região do Oriente Médio, em especial considerando a substituição do pragmatismo
comercial pela de mediação da paz, e as consequências a longo prazo da mudança de
postura brasileira em relação à questão palestina.

236

CONCLUSÃO

A despeito da extrema complexidade dos temas abordados nesta dissertação, é
possível elencar algumas considerações finais.
O primeiro aspecto a ser frisado é a importância do desenvolvimento como uma
condicionante da inserção internacional brasileira (SANTOS, 2000), além da busca pela
autonomia no plano externo. Ainda que considerando diferentes momentos da história
do Brasil e da PEB, esteve esse conceito no centro das preocupações dos formuladores
da política externa, ainda que em maior ou menor grau.
Uma segunda conclusão a que se pode alcançar é sobre a frivolidade da parceria
bilateral com os EUA (a acepção de frivolidade no sentido de inconstância e
incoerência), tendo esta parceria sido calcada em especial pelo contexto da Segunda
Guerra Mundial (MOURA, 2012). Naquela ocasião, a aproximação dos EUA em
relação ao Brasil ocorreu, ainda que com um discurso de parceria e investimento no
país, com o precípuo intuito de garantir a neutralidade brasileira frente ao conflito. A
despeito de diversas tentativas e cobranças de maior investimento pelo lado norteamericano, o Brasil encontrou, além de promessas, discursos rasos, que acabaram por
esgotar as possibilidades do americanismo em influenciar a PEB e, após o fim da II
Guerra Mundial, um vazio na parceria e no retorno norte-americano. A opção pelo
universalismo ou diversificação de parcerias como busca de autonomia e
desenvolvimentismo pelo Brasil, o que inclui a mudança de postura em relação à
Palestina, foi a opção da diplomacia brasileira, num processo dinamizado, acelerado e
potencializado pelas crises do petróleo nas décadas de 1970 e 1980.
Terceiro ponto relevante são os valores que caracterizam a PEB como uma
política de Estado e não de governo, em que pesemaspectos como a defesa da
autodeterminação dos povos, os Direitos Humanos e os Direitos dos Refugiados. Nesse
aspecto, confirmou-se a hipótese de que o posicionamento das autoridades brasileiras
pró-Palestina após a década de 1970 conferiu à diplomacia brasileira caráter conciliador
na região do Oriente Médio, além de ter contribuído para o incremento de novos temas
e atores à agenda diplomática brasileira, ainda que a motivação tenha sido a crise
energética.A despeito do diferente contexto doméstico,

valores acompanharam a

atuação diplomática brasileira, inclusive pensando a postura da delegação brasileira nas
Nações Unidas, especialmente em relação ao conflito israelo-palestino e o padrão de
votação brasileiro. Nesse contexto, as insituições aparecem com um papel fundamental
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no reforço à expressão da identidade da política externa do Brasil, especialmente
considerando a AGNU e as Nações Unidas.
Especificamente pensando o conflito e a perspectiva de paz para a região do
Oriente Médio, não se pode deixar de apontar a ineficácia das Nações Unidas com suas
inúmeras Resoluções, adotadas tanto pelo Conselho de Segurança quanto pela
Assembléia Geral, que evidenciam uma dupla crise de confiança (SANTOS, 2000;
GATTAZ, 2002).Para Israel, as Nações Unidas eram uma verdadeira máquina de guerra
feita para isolar e enfraquecer o Estado judeu, ao passo em que, para o mundo árabe, as
Nações Unidas eram uma organização que dependia de maneira feudal dos Estados
Unidos, situação em que as resoluções próárabesde apoio à causa palestina viravam
“letra morta” permanentemente.
Os anos 1990 trouxeram variáveis para o encaminhamento da paz na região, com
indícios de esperança, com o fato de os representantes árabes nas Nações Unidas
abandonarem o ritual de contestar as credenciais israelenses e a revogação da resolução
anti-sionista, em 1991, processos que demonstram avanços, mas ainda distantes de uma
solução definitiva. Ainda assim, cabe defender o fortalecimento do instituto do
multilateralismo e sua importância na solução de conflitos de dimensão internacional,
caso em questão. O conflito, contudo, deve ser analisado considerando elementos de
anacronismo e de contemporaneidade.
Por fim, cabe situar, ainda, a convergência de fatores de raiz econômica e
política, em especial pensando a formulação da PEB. Aqui é imprescindível considerar
que os dois choques do petróleo nas décadas de 1970e 1980 foram o contexto
fundamental para a alteração na agenda internacional brasileira pró-Palestina e países
árabes, o pragmatismo aplicado à defesa dos interesses brasileiros. Embora o
pragmatismo pretendesse redimensionar a política externa de forma duradoura e
profunda por meio do intercâmbio com os países do Terceiro Mundo, as alterações na
PEB naquele momento tinha o objetivo principal de minizar o problema no Balanço de
Pagamentos, dado o aumento do preço do barril do petróleo por ocasião dos dois
choques e a dependência brasileira desse insumo estratégico (SANTANA, 2006).
Como explicitado por Santana (2006), tal postura fazia parte da estratégia
econômica nacional, prevendo a utilização de energia importada barata.No que diz
respeito ao Oriente Médio, a estratégia brasileira passou a ser a adoção de agressiva
estratégia de exportação de produtos industriais e serviços em troca do fornecimento de
petróleo. Tal postura ficou evidenciada no governo Figueiredo, quando foi permitida a
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instalação do escritório de representação da Organização para a Libertação da Palestina
em Brasília – tendo em vista angariar a simpatia geral dos países árabes exportadores de
petróleo, ainda que sob suspeitas de Israel. Contudo, a penetração brasileira no Oriente
Médio foi tardia, posto que determinada pela elevação do preço do petróleo e pela crise
energética na década de 1970.
Especialmente em relação ao comércio com países árabes, cabe pontuar que
houve aumento considerável na exportação de manufaturados, semimanufaturados e
serviços brasileiros, tendo o Iraque tornado-se o principal parceiro brasileiro na década
de 1980. Santana (2006 apud SILVA, 1988), o país exportava para a região cerca de
US$ 198 milhões e, em 1979, passou a exportar US$ 975 milhões. Contudo, dado
importante é o de que, a despeito dos esforços brasileiros, o déficit permaneceu elevado
durante toda a década em função das elevadas importações do petróleo, que haviam
passado de US$ 353 milhões, em 1974, para cerca de US$ 3,7 bilhões em 1979.
Apesar disso, os esforços pelo comércio com os árabes foram significativos,
posto que inéditos. Outro efeito benéfico da crise energética foi o incentivo do governo
Geisel a fontes alternativas de energia, como a iniciativa do Programa Pró-Álcool e a
capacitação nacional para a produção de petróleo, em especial a partir do segundo
choque do petróleo, em 1979. Observou-se, ainda, no plano diplomático, o aumento da
integração econômica e do conhecimento logístico e operacional do mercado árabe,
conduzindo à transformação do terceiro mundo em parceiro estratégico comercial do
país, além da reavaliação das prioridades internacionais da agenda diplomática
brasileira (SANTANA, 2006). Naquele momento de aguda crise energética, maximizar
oportunidades e ampliar bases de autonomia implicaria a aproximação com o bloco de
países em desenvolvimento, cuja importância estava em notória ascensão naquele
momento (SANTOS, 2000). O caráter instrumental da política externa brasileira na
década de 1970 evidencia a percepção de que a atuação na ONU deve pautar-se, acima
de tudo, pela cooperação tática.
Em relação a Israel, deve-se considerar que, a despeito da aproximação brasileira
dos países árabes, houve uma manutenção da relação com o Estado judeu, ainda que
com contradições entre os dois atores. Estas devem ser compreendidas à luz de
elementos externos às relações israelo-brasileiras, especialmente: a busca do
universalismo; a crítica ao unilateralismo e à preferência do bilateralismo em relação ao
multilateralismo; a relação com os Estados Unidos da América; além do interesse
brasileiro de uma inserção ampla no mundo, com reforço de contatos políticos e
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comerciais no mundo árabe, aspecto que pesou nas decisões (CASARÕES;
VIGEGANI, 2014). Para Breda Santos (2000, p.34), em posição reiterada neste
trabalho, é evidente que as mudanças ocorridas no sistema internacional bem como o
padrão de relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, afetarammarcadamente a
percepção e a ação da diplomacia brasileira na ONU com relação a Israel,configurando
uma ação governamental de autonomia relativa.
Em relação ao Conflito Israelo-Palestino, a diretriz permanente da política
brasileira, de 1947 até os dias de hoje foi o princípio do reconhecimento de dois Estados
no território da Palestina histórica e britânica e a defesa de fronteiras seguras, o que tem
tudo a ver com o cumprimento das resoluções das Nações Unidas (CASARÕES;
VIGEGANI, 2014), daí a importância da relação entre a atuação diplomática brasileira e
as Resoluções da ONU para o tema. A posição brasileira, para alguns autores, baseavase na lógica de constrangimentos (PIMENTEL, 2001) e na defesa da preservação dos
direitos de todos os Estados da região, embora apresentando ambiguidades notórias, por
exemplo o caso das Resoluções 95 (VI),de 1951, eResolução 997, SE-I, de 1956, no
contexto da Crise do Suez, ocasiões em que o Brasil defendeu, simultaneamente, o
princípio da livre navegação pelo canal de todos os Estado e a plena soberania egípcia
(VIGEVANI; CINTRA; KLEINAS, 2002 apud FREITAS-VALLE, 1995).
A Crise do Suez foi o momento em que o conflitoatingiu repercussões que
muito ultrapassaram o contexto regional, com oenvio de contingentes militares durante
os dez anos de operação da primeira Força deEmergência das Nações Unidas (UNEF),
em atuação que representou bem sucedida experiência protagônica (SANTOS, 2000).
Outro aspecto que deve ser lembrado em relação à postura brasileira é a defesa das
políticas de peace-keeping, da manutenção da paz, que passam a ser tema central das
Relações Internacionais após a década de 1990.
Observação pertinente de Vigevani, Cintra e Kleinas (2002) diz respeito ao fato
de que, em geral, a manifestação concreta da posição brasileira em relação ao conflito
deu-se particularmente nos momentos em que o Brasil tinha assento no CSNU e
considerando os atores envolvidos. A defesa da Resolução 242, por exemplo, aprovada
unanimamente pelo CSNU em 22 de novembro de 1967 contou com o apoio brasileiro
após acertada a concordância entre o Egito e Israel. A Resolução 242 segue sendo
elemento normativo das negociações entre árabes e israelenses.
Para além unicamente da defesa dos seus princípios, o interesse da diplomacia
brasileira no conflito é o de lutar pela sua própria “concepção de ordenamento institucional
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desejável para o século XXI” (DUPAS, 2002).O interesse brasileiro no conflito não é neutro
e, na verdade, reflete laços que interessam a muitos. Pode-se dizer, portanto, que a política
externa brasileira para a região do Oriente Médio se apresenta inserida em uma linha de
continuidade, num reforço à hipótese defendida neste trabalho, ainda que seja difícil
identificar de forma clara uma política brasileira para a região do Oriente Médio a médio e
longo prazo, tendo a diplomacia para a região caracterizando-se como reativa
majoritariamente (SANTOS, 2000).
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