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PREFÁCIO

Na primeira década do século XXI, os países da América do Sul

deram impulso a um vigoroso projeto que tem por objetivo transformar
sua região em um dos centros de um mundo multipolar. Diálogos sul-americanos: 10 anos da política exterior, organizado por Laís Forti Thomaz,
Suzeley Kalil Mathias e Marcelo Fernandes de Oliveira, faz um balanço
oportuno e estimulante dos desafios enfrentados até aqui e das perspectivas
para o futuro.
Os textos desta coletânea rica e plural dão uma importante contribuição para o estudo do processo pelo qual a América do Sul deixou,
desde a virada do milênio, de ser um mero conceito cartográfico para tornar-se uma realidade política.
Em comparação com os esforços pela integração latino-americana,
que, como se sabe, remontam aos meados do século XX, a integração da
América do Sul é um objetivo estipulado em época mais recente. Com a
transformação da realidade mundial após o fim da Guerra Fria, a necessidade
de integrar a América do Sul como passo prévio para a consecução da união
mais ampla da América Latina e do Caribe tornou-se bastante nítida.
Em 1993, a ideia de um espaço sul-americano tomou forma com
a proposta de uma Área de Livre Comércio Sul-americana, a ALCSA, feita pelo Presidente Itamar Franco, em uma reunião do Grupo do Rio em
Santiago do Chile. A reação à iniciativa foi, naquele momento, tépida,
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uma vez que, em nossa vizinhança, os projetos de integração hemisférica
recebiam grande atenção. Em 1994, essa alternativa condensou-se com o
lançamento das negociações para a Área de Livre-Comércio das Américas,
a ALCA.
A integração sul-americana e a integração hemisférica eram projetos visivelmente distintos. A ALCA, nos termos em que foi concebida,
subordinaria toda a América do Sul à hegemonia econômica – e consequentemente política – dos Estados Unidos. Uma parte do apoio recebido
pela ALCA entre as elites governamentais na década de 1990 devia-se à
possibilidade de que a assinatura de um tratado comercial hemisférico permitiria aos países interessados blindar [lock in] suas políticas macroeconômicas de índole liberal contra pressões sociais ou neodesenvolvimentistas.
A perspectiva de um projeto baseado na liberalização econômica
e na conformação da hegemonia política era claramente contrária às aspirações dos povos sul-americanos por sociedade mais justas e prósperas. A
partir da década de 2000, essas aspirações se expressariam pela vitória nas
urnas, em quase toda a região, de governos progressistas.
O projeto de um espaço econômico e político sul-americano rejeita qualquer formulação hegemônica e tem como ponto de partida a
construção efetivamente coletiva de uma agenda integradora. Seu objetivo
é reforçar a soberania e o desenvolvimento dos países sul-americanos, tornando a América do Sul ator em um mundo crescentemente multipolar e
organizado ao redor de grandes blocos económicos e políticos.
No ano 2000, o projeto sul-americano registrou avanço com a
primeira cúpula de Chefes de Estado da América do Sul, que reuniu em
Brasília os doze presidentes de nossa região. A iniciativa de integração da
infraestrutura sul-americana, conhecida como IIRSA, resultou daquele
encontro. Esse plano de integração logística se tornaria, mais tarde, após
algumas revisões e ajustes, o Conselho de Infraestrutura da UNASUL.
A ascensão de governos populares na região emprestou grande
ímpeto à causa da integração sul-americana. Quando assumiu o governo
em janeiro de 2003, o Presidente Lula definiu como prioridades de sua
política externa o fortalecimento do Mercosul e a retomada do projeto da
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América do Sul. Esses dois projetos deviam ser conduzidos em velocidades
diferentes, mas eram orientados pelo mesmo objetivo.
Já em outubro de 2004, o Mercosul concluiu um Acordo-Quadro
com a Comunidade Andina de Nações, a CAN, no âmbito da Associação
Latino-americana de Integração, a ALADI. Recordo-me bem das palavras
da Chanceler colombiana, Carolina Barco, na ocasião: “com o acordo que
hoje firmamos, estamos, na prática, criando uma área de livre comércio na
América do Sul”.
De fato, a integração comercial e logística da América do Sul ia se
tornando realidade em pouco tempo. Mas faltava à integração uma dimensão política. Em dezembro do mesmo ano de 2004, foi lançada, em Cusco,
a Comunidade Sul-Americana de Nações, CASA, como foro de diálogo
político dos doze países da região. Em maio de 2008, depois de longas
negociações, com forte envolvimento presidencial, a CASA foi substituída
pela União de Nações Sul-americanas, um organismo com institucionalidade jurídica plena.
O Tratado de Brasília, que funda a UNASUL, é um marco
histórico, o primeiro tratado geral, de cunho político e econômico, entre
os doze países sul-americanos. Tínhamos firmado, antes, tratados e acordos
em nível hemisférico. Em décadas recentes, havíamos avançado em nível
sub-regional. Mas a América do Sul permanecia desunida.
Com a UNASUL, os países sul-americanos puderam elencar suas
próprias prioridades para a integração: a justiça social, o desenvolvimento
econômico e a afirmação soberana. Pela UNASUL, a América do Sul
deixou de ser mero objeto da História para tornar-se parte ativa de sua
construção. Isso ficou evidente pelo bem sucedido papel de mediação que
desempenhou, em meados de 2008, a convite do governo boliviano, na
crise institucional por que passava a Bolívia. Pouco depois, o Secretário
Geral da UNASUL, o saudoso Néstor Kirchner, teria papel importante
na reaproximação entre outros dois países irmãos: Colômbia e Venezuela.
Em dezembro de 2008, os países membros da UNASUL acertaram a criação de um Conselho de Defesa Sul-americano. O CDS estimula
a transparência na área de defesa e é um instrumento vital para a criação de
confiança entre as forças armadas da região. Seu objetivo é o desenvolvimen9
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to de uma identidade de defesa entre os países sul-americanos, com vistas à
conformação de uma comunidade de paz e segurança na América do Sul.
Ao espraiar-se para a área da defesa, a integração sul-americana
deu uma nova e importante prova de seu vigor. Avanços como esse demonstram a crescente capacidade dos Estados da América do Sul de definirem sua própria agenda externa. Este é também um auspicioso sinal da
emergência de um mundo multipolar, no qual nossos países dispõem de
maiores margens de liberdade para realizar seus programas de desenvolvimento e para definir sua inserção internacional.
O progresso da causa da América do Sul não será completo, porém, sem uma união de esforços de professores e estudiosos de toda a região, com o propósito de conhecer nossa realidade, nossos desafios e nossas
potencialidades. É esta uma das louváveis contribuições desta coletânea,
que apresenta um aporte de alto nível para o estudo da marcha da integração sul-americana.
Celso Amorim
Brasília, 19 de janeiro de 2014
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Capítulo 7
A POLÍTICA EXTERNA EM REVISTA:
O GOVERNO LULA DA SILVA NAS PÁGINAS
DA CARTA CAPITAL E DA VEJA
Tiago Pedro Vales
Raphael Camargo Lima
Rafael Augusto Ribeiro de Almeida

1 INTRODUÇÃO

As notícias produzidas pela imprensa são importantes fontes

para o estudo da atuação exterior do Brasil. Algumas iniciativas, como os
informes semanais e mensais do Observatório de Política Externa Brasileira
(OPEB), procuram selecionar e divulgar para o público interessado uma
síntese dos assuntos e das posições de uma parte significativa da imprensa
escrita do país.1 Porém, ainda são poucos os trabalhos acadêmicos (JESUS,
2009; CASARÕES, 2012) que procuram analisar de maneira sistematizada as posições que os meios de comunicação transmitem para a opinião
pública sobre a política externa brasileira.
Diante disso, o presente trabalho busca contribuir para estas discussões através da investigação da postura que as Revistas Carta Capital e
Para saber mais sobre o OPEB, iniciativa com a contribuição dos autores deste trabalho, consultar Pádua e
Mathias (2010) e acessar o site do Grupo de Estudos de Segurança Internacional (GEDES): <www.unesp.br/
gedes >. Acesso em: 12 dez. 2013.
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Veja assumem em relação a política exterior do país no ano inicial de cada
mandato de Lula da Silva. Mais especificamente, procuramos averiguar (1)
as posições que estas revistas defendem nos diversos temas externos que
envolvem o país, (2) os temas que são priorizados pelas revistas e (3) a suas
respectivas opiniões sobre o processo de formulação e implementação da
política externa. Além disso, (4) buscaremos destacar as proximidades e
diferenças de posturas entre as duas revistas.
Vale ressaltar que a contraposição de duas revistas que representam grupos internos distintos amplia a nossa compreensão sobre a pluralidade de interesses, no âmbito internacional, dos atores domésticos.
Ademais, esclarece quais setores foram mais atendidos pela agenda externa
de Lula da Silva. Com isso, além da posição de importantes fontes de pesquisa e de formadores de opinião se tornarem mais nítidas, a compreensão
da política externa brasileira é ampliada.
Nossa análise empírica circunscreve-se ao ano inicial de cada governo de Lula da Silva, ou seja, aos anos de 2003 e 2007. Deste modo,
procuramos cobrir, em grande medida, as posições da Carta Capital e da
Veja referentes ao primeiro mandato de Lula da Silva. Esta opção, por selecionar somente estes dois anos iniciais, se respalda em alguns aspectos. Em
primeiro lugar, como é sabido, o primeiro ano de mandato, especialmente
no ano de 2003, é marcado por transições importantes na condução de
todas as esferas do poder político. Assim, em tal período, as expectativas
dos periódicos e suas linhas editoriais aparecem de forma mais evidente em
relação ao governo que se instala.
Além disso, no ano de 2007 este movimento das revistas vem
acompanhado de suas visões sobre os anos anteriores do governo Lula da
Silva. Ou seja, estes dois anos nos fornecem informações relativas a dois
momentos distintos, mas relacionados. Enquanto o ano de 2003, no qual
as principais linhas da política externa foram traçadas, nos indica as posições dos periódicos em relação ao inicio das estratégias externas do governo. O ano de 2007, nos aponta a postura das revistas sobre estratégias já
realizadas no mandato anterior.
Em segundo lugar, grande parte dos temas destacados pela literatura de política externa brasileira são tratados, como será apresentado,
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de maneira intensa nestes anos. Em terceiro lugar, ao longo do trabalho
também será contextualizado o intervalo que separa estes dois anos, assim,
veremos que as principais ações externas deste intervalo são debatidas em
2007. Deste modo, acreditamos que o destaque destes dois anos, apesar da
possíveis lacunas, nos garante dados suficientes para traçarmos as principais posições das revistas investigadas em relações as linhas gerais do primeiro governo de Lula da Silva.
Cabe ressaltar que os dados que foram selecionados para a análise
se referem aos editoriais e reportagens assinadas pelo expediente de cada
revista. Afinal, ambos de maneira diversa, expressam a concepção da revista
sobre as temáticas tratadas. Os textos assinados pelos colunistas e convidados não foram considerados por este trabalho.
A análise realizada nos permitiu concluir que o perfil editorial
das revistas tratadas se reflete em suas posições sobre a política externa brasileira, porém com algumas particularidades. As revistas diferem quanto
as prioridades: enquanto a Veja realça a importância de um alinhamento
aos Estados Unidos, confere algum espaço ao multilateralismo e pouca
importância as relações regionais; a Carta Capital, destaca as relações com
os países da América do Sul, chama a atenção para a atuação brasileira na
OMC e apoia um relacionamento com os EUA em outras bases.
Porém, as mesmas revistas convergem, pois destacam aspectos
econômicos e comerciais da política externa e apresentam uma visão pessimista em relação ao aprofundamento da integração regional. É interessante
também observar que as revistas, com razoável frequência, se posicionam
em relação a condução da agenda internacional do Brasil pelo Ministério
das Relações Exteriores.
Este trabalho está dividido em cinco partes, além desta introdução. Na primeira parte, iremos discutir alguns elementos da política externa brasileira e das revistas tratadas que serão importantes para a compreensão do restante do trabalho. Na segunda parte, analisaremos a postura
da Carta Capital e da Veja sobre o ano de 2003. Na terceira parte, faremos
uma breve contextualização dos anos de 2004 a 2006, destacando aspectos
importantes para o entendimento das posições das revistas em 2007. Após
esta contextualização, entraremos na quarta parte, com as posições das re-
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vistas em 2007. Por fim, teceremos algumas considerações sintetizando o
trabalho realizado.
2 A CARTA CAPITAL, A VEJA E A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA
A mídia2 tem uma importante influência sobre a sociedade contemporânea sendo considerada por alguns autores como uma espécie de
arena política (THUNE, 2009). A recente emergência de novas mídias,
como a internet, as redes sociais, os portais e fóruns em plataforma virtual,
facilitaram o acesso e o debate entre os cidadãos sobre os variados assuntos
que afetam suas vidas. Constatando isso, autores como Lévy (2003) argumentam que as questões do âmbito político devem necessariamente, conforme o aumento da acessibilidade, considerar estes meios de comunicação
como um elemento central nas decisões governamentais.
Apesar da crescente importância destas novas mídias, não podemos desconsiderar a tradicional imprensa escrita como um importante
objeto de estudo. Afinal, como aponta Azevedo (2006, p. 90), a mídia
impressa ainda possui “[...] grande capacidade de produzir agendas, formatar questões e influenciar percepções e comportamentos tanto no âmbito
político-governamental quanto no público em geral”, sendo direcionada,
principalmente, para os formadores de opinião. Assim, ao se voltar para as
elites políticas, revistas semanais, como a Carta Capital e a Veja, não visam
somente reproduzir acontecimentos, mas desempenhar um papel ativo
nas modificações políticas e sociais do Brasil (CRAIG, 2004; AZEVEDO,
2006; JESUS, 2009).
O papel da imprensa na formação da opinião pública e na condução da agenda política tem sido explorado por parte da literatura acadêmica. Na mesma linha apontada por Azevedo (2006), um dos trabalhos
mais destacados, conhecido por Efeito CNN,3 argumenta que a mídia com
a sua velocidade e extensão é um fator importante que afeta as expectativas
Por mídia, para este trabalho, entendem-se todos os meios de comunicação social de massa. Apesar de focarmos
no papel da imprensa escrita (revistas semanais), entre os componentes do setor midiático também se encontram
a internet, as redes de televisão, rádios e cinemas, ou seja, meios virtuais ou físicos que possibilitam a transmissão
de mensagens que convergem ou não várias formas de discursos, como imagens e textos.

2

CNN refere-se à Cable News Network, um canal de televisão dos Estados Unidos que transmite notícias 24
horas por dia. A referida teoria foi batizada com o nome do canal somente por ser este o pioneiro neste tipo de
cobertura jornalística, no entanto, é aplicável a todos os tipos de mídia que realizam atividades semelhantes.
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