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A intensa, reformista e ecumênica política exterior brasileira dos últimos 
oito anos constitui a principal contribuição do governo Lula aos debates 
sobre os rumos do Brasil. No início, o mundo mirou com complacência a 
movimentação do país no cenário internacional; depois, com curiosidade; 
finalmente deitou um olhar de admiração e esperança. 

A experiência atual não é fogo de palha como o que ardeu, durante 
escassos meses, quando da denominada “política externa independente” 
do início da década de 60 do século passado. 

O anúncio dos princípios que orientariam a atuação externa foi seguido de 
sua aplicação e operacionalização. Muitos são os exemplos a transferir do 
campo das ideias para o cotidiano: 1) foi aplicado o princípio da 
reciprocidade para exigir dos estrangeiros que desejassem ingressar no 
Brasil o mesmo exigido dos brasileiros quando viajassem ao exterior; 2) a 
democratização do acesso à carreira diplomática; 3) a firme posição 
de não aceitar a continuidade da liberalização seletiva do comércio 
internacional, preconizada pelos Países industrializados. 

Ou seja, somente participaríamos dos esforços da OMC se, finalmente, 
houvesse diminuição das medidas protetoras dos mercados consumidores 
dos nossos produtos. Nasce, nessas circunstâncias, o Grupo dos 20 (G-
20), que revoluciona a dinâmica e a metodologia das negociações 
comerciais internacionais; 4) a criação de instrumentos de cooperação 
com países até então negligenciados. 

Esses objetivos foram buscados por obsessiva busca de diálogo e de 
negociação sem discriminações, vendo-se o mundo como ele é com a 
esperança de que um dia ele possa transformar-se no que gostaríamos 
que viesse a ser. 

Ao final do governo Lula, o mundo volta a interrogar-se sobre a 
sustentabilidade dessa inovadora política externa. Se tratou simplesmente 
de um experimento de autonomia ou se teria conseguido ela enraizar-se e 
hoje ser uma política de Estado? 

 



 

Eventual vitória da candidata da situação poderia ser interpretada como 
uma afirmação do que foi feito: teríamos mais do mesmo. Todavia, a partir 
de 1º de janeiro 2011, a situação será muito diferente, comparada a 2002. 
Sem seu símbolo e principal inspirador, o novo governo deverá encontrar 
um caminho próprio. 

Além disso, enfrentará obstáculos não transpostos: as hesitações na 
afirmação do Mercosul como verdadeira união aduaneira e o compromisso 
de transformá-lo em mercado comum; a inadiável necessidade de 
cooperação judicial e policial transfronteiriça no combate ao narcotráfico; a 
reforma das instituições internacionais, especialmente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; a definição de uma estratégia a médio 
prazo que possibilite ao Haiti recuperar sua soberania, ser reconstruído 
social e economicamente e que as forças militares brasileiras possam 
ser retiradas sem colocar em risco a estabilidade política daquele 
país. 

Caso a oposição vença as próximas eleições, poderíamos afirmar que o 
Norte voltaria a ser o nosso norte. Retornaríamos a uma política externa 
duplamente reacionária, no sentido, por um lado, de somente reagir aos 
acontecimentos internacionais e, por outro, de voltar a ser mais um freio 
do que um acelerador das indispensáveis mudanças nas relações 
internacionais. 

Esse o panorama que estará sob o olhar estrangeiro no próximo domingo. 
Independentemente da vencedora ou do vencedor, há uma certeza: o 
Brasil tornou-se um país previsível, no qual a disputa eleitoral 
desempenha unicamente o papel que é o seu nas democracias modernas 
e consolidadas. 

Não é mérito menor termos alcançado a estabilidade política, o 
crescimento econômico e uma melhor distribuição da riqueza, sem sermos 
obrigados a vender nossa alma. 

	  


