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TERMÔMETRO
CEBRAP
Analisamos aqui editoriais e artigos de opinião publicados nos principais jornais
brasileiros – Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Valor Econômico e
Gazeta do Povo – e que trataram da política externa brasileira (PEB), Povo – e que
trataram da política externa brasileira (PEB) no primeiro semestre de 2021. A
proporção de formadores de opinião que apoiou a política externa do governo Jair
Bolsonaro no primeiro semestre de 2020 foi de aproximadamente 6%. O percentual
dos que o fizeram variou segundo os diferentes veículos.

Nosso termômetro CEBRAP indica:

6,02%

de artigos favoráveis à política exterior*
*Frequência média de todos os veículos. Retirando o Gazeta do Povo, este percentual sobe para 6,25%.

80,09%

de artigos contrários à política exterior**
**Frequência média de todos os veículos. Retirando o Gazeta do Povo, este percentual sobe para 80,29%
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ANÁLISE POR
VEÍCULO

Por Bruno Castro Dias da Fonseca No primeiro semestre de 2021, O Globo
publicou 15 artigos sobre a política externa brasileira. Nesta primeira parte do ano,
uma expressiva maioria (86,67%) dos artigos publicados foram contrários à
condução da política externa bolsonarista.
As críticas, em sua maioria, dizem respeito a questões centrais da política
externa brasileira, condenando o desalinhamento do Brasil em relação à nova
política internacional norte-americana de Joe Biden (5 ocorrências), as posições
tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores (5 ocorrências), bem como a
condução das relações bilaterais com a China (3 ocorrências), Venezuela (1
ocorrência) e a falta de política para com a América Latina (1 ocorrência).
Os principais assuntos abordados pelo veículo no período foram a relação com
Washington (5 artigos), análises sobre o Itamaraty (5) e a relação com a Beijing (3).
Todos os artigos que tratam destes temas foram contrários à política externa
adotada.
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POR ALLEGRA LEVANDOSKI No primeiro semestre de 2021, o Estado de S. Paulo
publicou 67 artigos sobre a política externa brasileira. Destes, contabilizam-se um
total de 42 foram contrários (63,64%), 20 neutros (30,30%) e cinco favoráveis
(6,06%) à política externa do governo Bolsonaro. Os principais assuntos tratados
no período foram a diplomacia presidencial (11 artigos), a questão ambiental (10),
as relações com a China (8) e com os Estados Unidos (7).
Entre críticas feitas em editoriais e artigos de opinião se destaca a atitude em
relação à China (13 menções) e aos Estados Unidos da América (9), nações que
foram alvo de ataques por parte do chanceler e do presidente A atitude conflitiva
do governo teria afetado as relações bilaterais. As acusações de Bolsonaro à China,
a qual acusou de responsável pela disseminação da coronavírus seriam
responsáveis pelo atraso nas compras de vacinas e insumos para imunização
contra a Covid-19.
Da mesma forma, a proximidade de Jair Bolsonaro com o ex-Presidente
estadunidense, Donald Trump, resultaria em um isolamento ideológico do Brasil
no cenário internacional. Comportamentos que comprometem a perspectiva
multilateralista (31) e universal defendida pelo periódico. Em contrapartida,
registraram-se alguns artigos e editoriais em defesa do Mercosul (5).
No mesmo período, críticas à agenda ambiental adotada por Bolsonaro foram
frequentes. Efetivamente, 61% dos artigos foram contrários à política externa
presidencial do período contra 1,49% a favor. A maioria dos artigos defendeu a
proteção da Amazônia, o fim do desmatamento e a defesa da cooperação
brasileira nos fóruns internacionais.
Em resumo, o jornal O Estado de S. Paulo se caracterizou por posição contrária
conduta do Ministério de Relações Exteriores e de seu então chanceler Ernesto
Araújo, bem como à diplomacia presidencial em relação à vacinação ao meio
ambiente meio ambiente.

ANÁLISE POR
VEÍCULO

POR PRISCILA PETRIS No primeiro semestre de 2021, foram publicados 27
artigos sobre a política externa brasileira no Valor Econômico: 21 contrários à
política adotada (77,78%), 4 neutros e apenas 2 favoráveis. Os temas mais
recorrentes no período foram meio ambientes (15), relações bilaterais com os
Estados Unidos (6) e Mercosul (3).
As críticas mais contundentes se concentraram na pauta ambiental, em
relação à qual a visão do jornal é de que o governo brasileiro tem sido negligente,
o que pode causar prejuízos econômicos, além de perda de espaço nas discussões
internacionais. Há, ainda, a preocupação de que a postura brasileira nessa seara
cause prejuízos às relações bilaterais com os Estados Unidos sob a gestão Biden,
cuja plataforma de governo tem a pauta ambiental como um assunto relevante.
Os artigos sobre o Mercosul, por outro lado, foram mais favoráveis ao governo.
Apesar das críticas à postura beligerante do Presidente Bolsonaro em relação a
alguns países da região, o jornal concorda com o diagnóstico do governo
brasileiro de que o bloco é ineficiente e precisa mudar, sobretudo no que tange à
liberalização do comércio entre os seus signatários.
Em suma, durante o período o Valor Econômico sustentou postura bastante
desfavorável à política externa brasileira, além de assumir perspectiva globalista
e multilateralista, com foco em questões de comércio e meio ambiente.
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POR FERNANDO FAVALLE No 1º semestre de 2021, a Folha de S. Paulo publicou
100 artigos e editoriais tratando da política externa brasileira. A grande maioria
das publicações são contrárias à política adotada pelo Presidente Bolsonaro. A
proporção dos articulistas e editorialistas que são favoráveis ou neutros ao governo
é ínfima, totalizando apenas 9 artigos. Os temas mais abordados foram as relações
com a China (42), a questão do clima (32) e a pandemia da Covid-19 (28).
As críticas se concentraram na diplomacia presidencial (83). Articulistas e
editorialistas criticaram fortemente a falta de profissionalismo na condução da
política externa, considerando a inaptidão do presidente prejudicial para a
imagem internacional do Brasil O veículo considerou positiva (4) a mudança do
ministro das relações exteriores de Ernesto Araújo para Carlos Alberto França,
dado que este apresenta maior moderação, mas argumenta que será necessário
mais que apenas as boas práticas de diplomacia para recuperar o prestígio
internacional que o país possuía.
Também foi muito criticada a forma como o governo tem lidado com a
pandemia de Covid-19 (12). A investigação da CPI da Covid sobre a aquisição de
vacinas foi tema de críticas recorrentes, principalmente as falas de Jair Bolsonaro
atacando a China, consideradas prejudiciais às negociações comerciais entre os
dois países.
A política ambiental foi intensamente criticada (28). Argumentou-se que a
condução da pasta por Ricardo Salles teria colocado obstáculos à ratificação do
acordo entre Mercosul e União Europeia e abalado a relação com os EUA, além de
outros prejuízos para a reputação brasileira na área.
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Outro tema abordado foi o aparelhamento da diplomacia brasileira (22), do qual
a nomeação de Marcelo Crivella para embaixador da África do Sul (5) seria um
exemplo. Os articulistas e editorialistas retrataram-na como uma tentativa de
aparelhamento evangélico das relações exteriores, dada a crise da Igreja Universal
em alguns países africanos. De modo geral, o Jornal e seus colaboradores foram
críticos (22) ao Itamaraty até a saída de Ernesto Araújo.
A Folha de S. Paulo sustentou uma postura em defesa do globalismo, do
universalismo e do multilateralismo nas relações internacionais do Brasil,
criticando de maneira contundente a política externa do governo Bolsonaro.
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POR CAIQUE TERENZZO No jornal Gazeta do Povo houve 8 artigos sobre política
externa brasileira: 75% contrários (6) e 25% neutros (2). Abordaram-se dois
assuntos: a orientação geral da política externa e a participação do Presidente na
Cúpula de Líderes sobre o Clima.
Responsabilizou-se a estratégia adotada pelo governo para inserção
internacional do Brasil, vista como responsável pelo afastamento do Brasil de
oportunidades e parceiros estratégicos. São exemplos desta estratégia o
alinhamento pessoal de Bolsonaro com Donald Trump, que minou a ponte do
Brasil com os democratas (2 artigos); o manejo da crise ambiental por ocasião dos
incêndios na Amazônia, que fez periclitar o acordo entre UE-Mercosul; as críticas
do governo à Índia e, sobretudo, à China. Em especial, destacou-se o endosso das
posições de Eduardo Bolsonaro, que fugiu dos canais diplomáticos e colocou em
xeque as relações comerciais e de cooperação tecnológica sino-brasileiras,
inclusive para aquisição de insumos para vacinas contra Covid-19 (3 artigos).
Ainda assim, aplaudiu-se que, sob Ernesto Araujo, o país tenha se afastado de
ditaduras latino-americanas e se aberto ao comércio internacional, à diferença do
que teria sido praticado pelos governos petistas (1 artigo).
O discurso do Presidente na Cúpula de Líderes sobre o Clima, por sua vez,
surpreendeu ao se comprometer com a proteção ambiental, o que, segundo o
jornal, revelou preocupação em manter a governabilidade (1 artigo). Todavia, o
governo equivocou-se ao defender maior engajamento de países desenvolvidos na
preservação de florestas, posto que o desmatamento aumentou durante sua
gestão e que, para reduzi-lo, faz-se necessário o apoio de parceiros estrangeiros (1
artigo).
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Em suma, a Gazeta do Povo foi crítica às estratégias do governo para condução
da política externa brasileira, advogando a adoção de posturas globalistas,
universalistas e pragmáticas, especialmente no manejo das relações com
parceiros comerciais importantes e no posicionamento do Brasil no regime
internacional sobre mudanças climáticas.
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ASSUNTOS
MAIS TRATADOS

Obs.: A categoria “outros” é composta pelos seguintes assuntos: Agenda 2030, Dívidas
internacionais, Economia, Legalização do aborto, Migrações, OCDE, Paradiplomacia,
Patentes de medicamentos, Reforma administrativa, Relação com a Índia, Relação com a
Rússia, Relação com a Turquia, Relação com Índia e China, Relação com Israel e Tribunal
Internacional. Obs.: Alguns textos tratam de mais de um assunto.

11

ORIENTAÇÕES GERAIS
DA POLÍTICA EXTERNA
POR GIOVANNA THOMÉ FRANÇA A maioria dos artigos e editoriais
publicados pelos órgãos de imprensa que acompanhamos assumem
orientação globalista: mais de 90% dos colunistas e articulistas se
posicionaram pelo universalismo (95,08%) e do multilateralismo (96,30%), e
menos de 10% foram a favor do nacionalismo. Por outro lado, dividiram-se
quanto às relações Norte-Sul. Veja abaixo.

UNIVERSALISMO

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 156 não mencionaram o
Universalismo. Eles não foram considerados na elaboração deste gráfico.

REGIONALISMO

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 194 não mencionaram o
Regionalismo. Eles não foram considerados na elaboração deste gráfico.

MULTILATERALISMO X UNILATERALISMO

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 109 não mencionaram a
questão do Multilateralismo V. Unilateralismo. Eles não foram considerados na
elaboração deste gráfico.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
DA POLÍTICA EXTERNA
A maioria dos artigos e editoriais publicados pelos órgãos de imprensa que
acompanhamos assumem orientação globalista: mais de 90% dos colunistas e
articulistas se posicionaram dessa forma e menos de 10% foram a favor do
nacionalismo.

GLOBALISMO v. NACIONALISMO

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 74 não mencionaram a
questão do Globalismo V. Nacionalismo. Eles não foram considerados na
elaboração deste gráfico.

RELAÇÕES NORTE-SUL

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 157 não mencionaram as
Relações Norte-Sul. Eles não foram considerados na elaboração deste gráfico.

RELAÇÃO SUL-SUL

Do total de 217 artigos considerados nesta amostra, 183 não mencionaram as
Relações Sul-Sul. Eles não foram considerados na elaboração deste gráfico.
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