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2 
AutonomiA e deSenvolvimento nA 

políticA externA brASileirA

As análises sobre a política externa brasileira apontam para a 
existência de dois objetivos gerais em sua evolução, ao menos a par-
tir da década de 1930. Estes são: a busca de autonomia e de desen-
volvimento. A forma como as ações se organizam para atingir esses 
objetivos pode ser identificada através da construção, coexistência e 
alternância dos paradigmas dominantes que têm caracterizado a his-
tória da política exterior do país.

Torna-se relevante, então, entender como esses paradigmas se 
alternaram e como os significados dados à autonomia e ao desenvol-
vimento se reajustaram à realidade doméstica e internacional. Essa 
breve recapitulação permitirá, posteriormente, identificar como esses 
objetivos se apresentam quando a política externa brasileira trata da 
questão da integração no Mercosul. Entendemos que o resultado 
deste trabalho ajudará na compreensão do que mais tarde trataremos 
como sendo o modelo de Mercosul contido na política externa brasi-
leira e como este se fundamenta no que chamaremos de Princípio da 
Intergovernamentalidade.
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38  MARCELO PASSINI MARIANO

2.1 O significado dos paradigmas

Os paradigmas no estudo da política externa brasileira são cons-
truções analíticas capazes de ajudar na compreensão da formulação, 
organização, desenvolvimento e justificativa de escolhas e ações 
estratégicas. É uma forma de organizar o entendimento a respeito 
de grandes linhas históricas de atuação. Neste sentido, concordamos 
com Amado Cervo ao afirmar que a

coexistência de paradigmas, inadmissível nas ciências exatas e natu-
rais, embora paradoxal, é possível nas ciências humanas e sociais, 
onde eles adquirem a função metodológica de organizar a matéria e 
de dar-lhe inteligibilidade orgânica mediante uma visão compreen-
siva dos fatos. (Cervo, 2002)

Se os paradigmas consistem em modelos de organização dos acon-
tecimentos históricos que indicam possibilidades de escolha, então, 
ao analisar os discursos, declarações, documentos e até mesmo os 
textos elaborados por aqueles que têm capacidade de decidir, prin-
cipalmente a diplomacia oficial, veremos que muitas vezes estes 
necessitam organizar determinada linha de ação. Além disso, devem 
justificá-la perante o próprio governo, a comunidade acadêmica ou 
a sociedade em geral e o fazem desenvolvendo conceitos capazes de 
sintetizar as alternativas entendidas como possíveis e defendendo as 
escolhas realizadas.

Assim, conceitos como, por exemplo, “autonomia pela integra-
ção” ou “autonomia pela participação”, surgidos nos anos 1990 a 
partir da própria formulação diplomática, buscavam delimitar as 
margens de escolha de um determinado período histórico. Desta 
forma, estes não são, e não podem ser, entendidos enquanto conceitos 
com validade científica. Antes disso, são o próprio fato a ser estudado.

Podemos dizer que há dois paradigmas dominantes na polí-
tica externa brasileira: o americanismo e o universalismo ou 
globalismo, que se confundem com duas tendências históri-
cas predominantes a partir da Segunda Guerra Mundial, o que 
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se chamou de desenvolvimento liberal associado e de modelo do 
nacional-desenvolvimentismo.

Na tendência do desenvolvimento liberal associado, de forma 
geral, as políticas domésticas e externas se alimentam do ocidenta-
lismo, nutrindo relações especiais com os Estados Unidos, caracteri-
zando-se pela aceitação de um sistema de segurança coletiva regional, 
de atração de capitais externos, de relaxamento cambial e de remes-
sas de lucros. Isso pode ser verificado principalmente nos governos 
Dutra, Castelo Branco e Collor.

Já no segundo caso, o modelo do nacional-desenvolvimen-
tismo, as características fundamentais são o pragmatismo na política 
externa, o controle dos setores econômicos estratégicos, o protecio-
nismo como instrumento de política industrial, o universalismo nas 
parcerias econômicas, ideológicas e políticas e, por fim, a nacionali-
zação da segurança. Alguns governos em que essa tendência pode ser 
verificada, em maior ou menor grau, são os de Vargas, com a Política 
Externa Independente, Costa e Silva e José Sarney (Cervo, 1994).

Assim, podemos dizer que, de uma forma ou de outra, os períodos 
pelos quais essas tendências se revelam mais evidentes, contribuem 
para resgatar e reformular os paradigmas dominantes que informam 
as escolhas adotadas em cada época. A relação direta com o modelo 
de desenvolvimento econômico e o relacionamento com a potência 
norte-americana fazem com que esses fatores sejam sempre levados 
em consideração ao se analisar a forma como a autonomia brasileira 
é gerida e como os objetivos são traçados.

2.2 Americanismo

O paradigma americanista revela-se como realidade inerente à 
condição brasileira na medida em que se consolida o poder norte-
-americano enquanto potência mundial. Dadas as características 
nacionais e a sua posição na estrutura de poder mundial, a análise das 
escolhas brasileiras, de alguma forma, não pode deixar de considerar 
os posicionamentos adotados pela política externa norte-americana 
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40  MARCELO PASSINI MARIANO

em relação ao continente e, mais especificamente à América do Sul e 
ao Brasil. Este paradigma se estabelece já a partir da Proclamação da 
República e tem seu auge no período Rio Branco.

Se no início da República os motivos principais que orientavam 
a política externa brasileira em direção aos EUA era o seu próprio 
reconhecimento, buscando paralelamente um contrapeso às ações do 
imperialismo europeu, a partir do Barão de Rio Branco o foco princi-
pal de relacionamento da política externa se desloca de Londres para 
Washington (Bueno, 1992b).

Neste período, o reconhecimento do papel dos EUA enquanto 
liderança continental e o simultâneo estreitamento de relações assu-
miu um caráter pragmático e outro preventivo. No primeiro caso, 
além do objetivo de contenção da Argentina sem despertar sua des-
confiança, procurava consolidar uma preponderância brasileira na 
América do Sul e permitir o exercício de sua soberania, isto é, man-
ter algum grau de autonomia. No segundo caso, o objetivo era o de 
prevenir possíveis intromissões das potências europeias. O resultado 
seria a construção de um sistema de poder continental liderado pelos 
Estados Unidos, havendo, portanto, o reconhecimento da existência 
de um sistema europeu e outro americano (Bueno, 1992c).

O americanismo de Rio Branco, contrariamente ao período ante-
rior e também ao posterior, assumiu um caráter essencialmente prag-
mático. Não se tratava de um alinhamento automático à potência 
norte-americana, nem uma oposição sistemática às potências euro-
peias, já que estas consistiam de grandes fornecedores de capitais e 
eram fonte da imigração, tão importantes para a sustentação do sis-
tema agrário-exportador.

No entanto, o mercado norte-americano era o destino da maior 
parte da exportação brasileira de café. A amizade com os EUA tinha 
forte sentido no plano estratégico mundial e, particularmente, para 
as aspirações de liderança brasileira sem envolver, no entanto, com-
promissos formais para este alinhamento (Cervo, 1986).

Usamos esse período para exemplificar como o paradigma ame-
ricanista, ou qualquer outro paradigma, se fortalece em um determi-
nado período histórico, ou seja, quando há uma forte relação entre o 
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padrão econômico adotado internamente, um atendimento às neces-
sidades da elite dominante numa situação de elevado grau de coesão e, 
simultaneamente, uma funcionalidade naquilo que seria o objetivo 
último de qualquer política externa que é a manutenção ou ampliação 
da capacidade de ação autônoma no sistema internacional.

2.3 Universalismo ou globalismo

O segundo paradigma dominante é conhecido como universa-
lismo (Lessa, 1998; Oliveira, 2005b) ou também como globalismo 
(Pinheiro, 2004). Teve seu início durante os governos de Jânio Qua-
dros e João Goulart (1961-64) quando da formulação da “Política 
Externa Independente”. É importante lembrar que as condições reais 
de implementação só vieram mais tarde durante os anos 1970, em 
pleno período militar, sobretudo com o governo de Ernesto Geisel e 
a formulação do “Pragmatismo Responsável”.

A inovação da política externa independente estava no fato de 
consistir em uma ruptura com o padrão de desenvolvimento do rela-
cionamento diplomático brasileiro vigente até os anos 1960. Seu foco 
central estava no distanciamento do centro de poder norte-americano, 
a partir de uma diversificação de suas relações internacionais.

A razão para essa mudança foi que a análise realista da situação 
internacional concluía que a evolução do poder mundial em torno 
do eixo Leste-Oeste não trazia benefícios concretos às necessidades 
de desenvolvimento brasileiro e dos países subdesenvolvidos. Desta 
forma, o diagnóstico indicava que a saída possível seria revelar as reais 
diferenças no relacionamento Norte-Sul. Para isso, a inserção inter-
nacional do Brasil deveria privilegiar a ampliação das parcerias com 
nações desenvolvidas ou em desenvolvimento, retirando a importân-
cia dada às questões de segurança internacional e acentuando aquelas 
relativas ao desenvolvimento econômico.

Por último, é importante notar que a Política Externa Indepen-
dente, apesar de inovadora, reforçava princípios já existentes na 
conduta externa brasileira, como o princípio de não intervenção, a 
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autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica das ações, além da 
solução pacífica dos conflitos (Oliveira, 2005b).

As condições políticas internas à época da sua formulação difi-
cultaram a sua execução. Após a queda do governo Castello Branco, 
essas condições foram sendo estabelecidas gradativamente, permi-
tindo não só a sua execução, mas também o fortalecimento deste con-
junto de ideias em torno de um paradigma que se estruturava, entre 
outras coisas, na sustentação do padrão de desenvolvimento baseado 
na industrialização por substituição de importações, na existência de 
uma relativa estabilidade doméstica mantida com forte crescimento 
econômico e repressão política e, também, dava funcionalidade à 
política externa ao permitir melhores condições para o exercício da 
autonomia.

No que se refere aos paradigmas, seja o americanismo ou o uni-
versalismo, haveria aparentemente uma correlação entre a vertente 
pragmática e sua capacidade de cristalizar um conjunto de valores e 
posturas capazes de orientar as ações externas em um determinado 
período histórico.

Tanto Lessa (1998) quanto Vaz (1999) indicam a ocorrência ou 
a predisposição da política externa brasileira com relação ao uni-
versalismo, visto que a orientação pragmática acaba reforçando os 
objetivos de busca de resultados concretos para o desenvolvimento 
econômico e também de garantia da autonomia. A política externa 
brasileira possuiria, a partir da observação histórica, uma tendên-
cia quase que natural para o universalismo, principalmente quando 
visualizados os resultados de fortalecimento da diplomacia estatal. 
Nas palavras de Lessa (1998, p.31)

sendo entendida como fator de ampliação da liberdade diplomática, 
a construção do universalismo, desde os seus primórdios, foi tempe-
rada por boa dose de pragmatismo, outro elemento característico da 
praxis diplomática brasileira e fundamental para a compreensão da 
Política Exterior do Brasil no século XX.
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Apesar de concordar com essa conclusão, entendemos ser impor-
tante lembrar que o pragmatismo não é, a priori, incompatível com o 
paradigma americanista, mas as condições históricas do pós-Segunda 
Guerra têm inviabilizado sua reformulação em uma vertente não 
idealista, como bem demonstrado nos governos Dutra, Castello 
Branco e Collor.

Em parte da bibliografia especializada consta ainda que esses 
princípios se ajustam, em maior ou menor grau, aos objetivos de 
garantia da autonomia e da busca de condições para o desenvolvi-
mento nacional. Autonomia e desenvolvimento poderiam ser enten-
didos, portanto, como elementos que caracterizam a atuação externa 
brasileira (Pinheiro, 2004; Sennes, 2001; Silva, 2002).

Sendo assim, o estudo da postura brasileira diante da integração 
no Mercosul necessita, de alguma forma, contemplar como esses dois 
elementos são abordados e adaptados à realidade da construção do 
bloco regional. Para isso, necessitamos explorar como as noções de 
autonomia e desenvolvimento apresentam-se nas relações externas 
brasileiras em geral.

2.4 Autonomia

Se o sistema internacional pode ser entendido como uma forma 
de organização das relações de poder a partir da existência de Estados 
nacionais soberanos, independentemente de haver um elevado grau 
de interdependência, então o exercício da autonomia acaba sendo 
uma das principais consequências da própria lógica de seu funcio-
namento. Esta, apesar de ser o objetivo central do Estado nacional, 
não é absoluta. A autonomia caracteriza-se por sua relatividade e 
por sua multidimensionalidade, isto é, um Estado pode ser enten-
dido como mais ou menos autônomo em relação a outro Estado, 
em uma determinada área da vida humana e em um determinado 
período histórico.

De forma geral, podemos dizer que a autonomia se refere à tenta-
tiva constante de manutenção da capacidade de influência e escolha 
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no sistema internacional, significando, portanto, a ampliação das 
margens de manobra nas relações internacionais.

Não é nosso objetivo descrever teoricamente a lógica do funciona-
mento interestatal nem abordar as diferentes concepções analíticas de 
autonomia.1 Assim, como forma de atender aos objetivos deste texto, 
é importante compreender como a autonomia é tratada pela política 
externa brasileira e, em especial, pela diplomacia.

Como os soberanos de ontem, os Estados de hoje buscam pre-
servar a sua independência e a sua segurança, proteger e promover 
os seus interesses, influenciar os demais e, ao mesmo tempo, resistir 
a influências indevidas de terceiros. Em última análise, esses foram e 
continuam a ser os objetivos da ação diplomática. (Corrêa, 2000, p.23)2

A diplomacia brasileira desenvolveu, ao longo dos anos, concep-
ções de autonomia que ajustam suas características principais a um 
determinado momento da vida política nacional e internacional, a 
fim de conferir legitimidade para as escolhas realizadas e orientar as 
expectativas dos demais atores, sejam estes domésticos ou externos.

Assim, a ideia de autonomia – que se liga ao objetivo fundamental 
de qualquer Estado soberano e dá sentido à própria ação diplomática – 
ganha qualidades que informam as maneiras pelas quais a condição 
de autônomo será mantida. A ideia geral de autonomia que por si 
só é compreendida como vazia de conteúdo político ou ideológico e 
fortalece a ideia de continuidade e tradição, recebe atributos de cir-
cunstância nas quais preferências políticas de um período podem se 
manifestar. Isso ajuda a entender as denominações recebidas ao longo 
do tempo: “autonomia pelo distanciamento”, “autonomia pela parti-
cipação” e “autonomia pela integração”.

Vieira (2002) em seu estudo sobre a diplomacia brasileira e a 
forma como o seu discurso apresentava a chamada “autonomia pela 

 1 Para uma interessante descrição sobre o significado geral de autonomia nas rela-
ções internacionais ver: Vieira (2002).

 2 Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa.
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integração”, que caracterizou a política externa do governo Fernando 
Henrique Cardoso, demonstra como ocorre a acomodação entre a “tra-
dição” diplomática e as necessidades do momento, chamando-a de 
adequação ao padrão hegemônico.

A construção de “conceitos”, por parte do corpo diplomático, 
constitui-se em uma das formas, já descritas anteriormente, de inter-
pretação da realidade com fins de estruturar a adaptação organizacio-
nal às mudanças no meio político, reforçando a ideia de continuidade 
e recriando as condições para que esta se materialize.

A autonomia, entretanto, continua a ser um objetivo essencial 
para o Brasil, ou seja, devemos buscar sempre ampliar nossa capa-
cidade de atuar no meio internacional com margem de escolha e 
manobra suficiente – não completa, evidentemente – para seguir os 
caminhos delineados pela vontade nacional, pelas opções e condições 
do país. (Lampreia, 1998, p.8)3

A autonomia aparece discursivamente de diferentes formas, 
dependendo das circunstâncias políticas nas quais é formulada. No 
entanto, se apresenta como uma tentativa constante da diplomacia 
em obter condições favoráveis de exercício desta a autonomia. De 
forma geral, significa ampliação das margens de manobra do Brasil 
no sistema internacional.

Além de realismo, é preciso trabalhar com claro sentido de His-
tória. O que em um dado momento talvez se afigure como uma 
avenida luminosa pode transformar-se, pouco depois, em obscuro 
beco sem saída. Daí a necessidade de buscarmos invariavelmente, 
em nosso relacionamento externo, o maior grau possível de auto-
nomia. Este sempre foi e continua a ser um parâmetro básico da 
diplomacia brasileira. Autonomia não se confunde com isolamento 
ou autossuficiência, mas com a preservação de margens de escolha e 
manobra suficientes para que sejamos capazes de seguir os caminhos 

 3 Embaixador Luiz Felipe Lampreia.
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delineados pela vontade e pelos interesses da nação a que servimos. 
(Lampreia, 1999b)

O interesse do Brasil, neste caso, é semelhante à ideia de inte-
resse nacional. Entretanto, utilizamos neste texto a ideia de interesse 
nacional enquanto a apreensão de um acontecimento empírico, ou 
seja, como concepções valorativas de um determinado ator político a 
respeito da validade desta ideia ou da sua utilização ideológica para 
justificar interesses particulares. Do ponto de vista teórico deste tra-
balho, esclarecemos que o interesse nacional expressa, na realidade, 
outros interesses válidos durante um determinado período histórico e 
que só podem ser revelados a partir da pesquisa empírica e contextual.

Partimos do pressuposto de que o interesse nacional não está 
dado e quando há a necessidade de usar esse termo, estamos nos refe-
rindo aos interesses em competição existentes no interior do Estado 
nacional. A concepção que nos orienta interpreta a ação do Estado 
enquanto resultante do jogo político dos atores domésticos.

O Itamaraty e os demais atores políticos não utilizam a noção de 
interesse nacional como instrumento científico de análise, inclusive 
não há razão para isso. Não significa que não possam, em determina-
dos momentos, expressar a utilização de concepções teóricas de vali-
dade científica, como, por exemplo, as concepções da escola realista 
das relações internacionais. No entanto, para os fins desta análise, 
essas manifestações são interpretadas enquanto conteúdo de conhe-
cimento geral da cultura política nacional.

A noção de desenvolvimento para a política externa brasileira sig-
nificaria, além de assumir uma postura de promoção dos interesses 
econômicos, também a função de dar o suporte internacional para as 
políticas governamentais que buscam alternativas à condição de país 
não desenvolvido ou, na ausência dessa orientação, de se proteger 
da aceitação de acordos ou limitações internacionais que diminuam 
a capacidade presente ou futura do Estado nacional em estabelecer 
políticas domésticas com esse objetivo.
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Depois da consolidação jurídica das fronteiras nacionais, que 
devemos a Rio Branco, o tema forte da política externa do Brasil tem 
sido o desenvolvimento do país, trabalhado à luz de distintas con-
junturas internas e externas, por meio de uma inserção soberana no 
mundo. (Lafer, 2001)4

A história brasileira demonstra que não existem problemas sérios 
de segurança nacional, consolidação territorial e gestão das relações 
com a vizinhança. Esta situação liberaria grande parte do esforço 
externo brasileiro no sentido de tentar suprir suas necessidades de 
desenvolvimento. O discurso diplomático é repleto deste tipo de 
referência, que acaba por justificar e fortalecer o papel da diplomacia 
enquanto um dos agentes privilegiados de transformação da realidade 
nacional, principalmente em um mundo caracterizado por forte inter-
dependência econômica.

O desafio do desenvolvimento nacional é a prioridade do trabalho 
do Itamaraty. As questões da paz, da segurança ou da definição terri-
torial do Estado – que são aquelas mais tradicionalmente associadas 
à imagem da diplomacia – não representam preocupações imediatas 
para o país. Vivemos em paz com nossos vizinhos desde o final da 
Guerra do Paraguai, e temos com todos um padrão consolidado de 
relações fraternas e exemplares. (Corrêa, 1999, p.17)5

Este entendimento é reforçado pela percepção das elites brasileiras 
de que as ameaças externas advêm mais de suas fraquezas econômi-
cas do que de questões de segurança. Ideia que se apoia na interpre-
tação de que o Brasil se situa em uma posição confortável do ponto de 
vista da segurança regional, e também pelo fato de pertencer à zona 
de influência norte-americana. Isso explicaria o forte apoio ao compo-
nente desenvolvimentista na política externa brasileira (Lima, 2005).

 4 Discurso de posse do professor Celso Lafer no cargo de ministro de Estado das 
Relações Exteriores. Brasília, 29/1/2001.

 5 Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa.
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Os formuladores da política externa brasileira devem estar sem-
pre atentos a este condicionamento básico. Não devem esquecer que 
o sentido principal da política externa precisa ser a busca do desen-
volvimento, em todos os seus múltiplos aspectos. (Lampreia, 1999)6

O trecho abaixo, de Maria Regina Soares de Lima (2005, p.28), 
nos ajuda a completar essa compreensão:

Esta situação peculiar de situar-se no quintal da área de influên-
cia norte-americana e, simultaneamente, constituir-se na potên-
cia econômica regional em um contexto geopolítico estável, gerou 
um sentimento peculiar entre as elites brasileiras. As definições de 
ameaças externas e as percepções de risco são basicamente derivadas 
de vulnerabilidades econômicas e não de segurança. Sendo as prin-
cipais vulnerabilidades, na visão das elites, de natureza econômica, 
a política externa sempre teve um forte componente desenvolvi-
mentista. Na verdade, está última tem sido considerada como um 
dos principais instrumentos para propósitos de desenvolvimento. 
(Lima, 2005, p.28)

Assim como no caso da importância da noção de “interesse nacio-
nal” com relação ao objetivo de manutenção da autonomia, a busca 
por desenvolvimento se refere a uma noção geral de “desenvolvi-
mento nacional”. Este caráter generalista aliado a um entendimento 
geral de que o desenvolvimento é um resultado quase que natural 
das escolhas externas, reforça mais uma vez a ideia de continuidade.

A noção de desenvolvimento, concretamente, está associada às 
concepções correntes de uma época sobre o seu significado. Em 
um determinado momento pode significar crescimento indus-
trial e do mercado interno, em outro pode ser desenvolvimento 
social e ambientalmente sustentável, ou qualquer outra prioridade 

 6 Discurso do embaixador Luiz Felipe Lampreia, ministro de Estado das Relações 
Exteriores, por ocasião da posse do embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, no 
cargo de secretário-geral das Relações Exteriores. Brasília, 4/1/1999.
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estabelecida. Assim, a utilização diplomática da noção de desen-
volvimento permite conjugar tradicionalismo e, simultaneamente, 
manter as opções abertas às necessidades de ajustes governamentais 
de cada época.

Da mesma forma que a autonomia, o desenvolvimento é outro 
objetivo presente na evolução da política externa brasileira. A pró-
pria condição de país não desenvolvido faz com que o poder público 
tenha como desafio a sua superação. Neste sentido, as ações externas 
buscam ganhos que contribuam com o processo de desenvolvimento 
econômico. Se isso não é possível, ao menos procuram manter os 
benefícios já adquiridos e evitar perdas provenientes de alterações nas 
relações econômicas internacionais. Este tipo de constatação está pre-
sente tanto nas elaborações e discursos diplomáticos (Danese, 1999) 
quanto nas constatações históricas presentes em estudos acadêmicos 
(Santos, 2005; Holzhacker, 2006).

Se a autonomia é o objetivo prioritário na política externa, então, 
para o caso de um país não desenvolvido como o Brasil, o desen-
volvimento seria o segundo objetivo mais importante. É da com-
binação desses dois elementos fundamentais que os diagnósticos 
sobre a realidade internacional são elaborados, as possibilidades são 
definidas e as escolhas são realizadas. Os resultados destes grandes 
movimentos de organização apresentam-se na forma de paradigmas 
e diretrizes de inserção internacional a serem seguidas, que revelam 
as forças domésticas dominantes diante das possibilidades do cená-
rio internacional.

2.6 A autonomia através do tempo

Ao longo da história brasileira, a noção de autonomia assumiu 
diversos significados, ou melhor, recebeu predicados indicativos 
do momento e do contexto – tanto interno como externo – em que a 
ação diplomática deveria se desenvolver e, portanto, de qual seria a 
margem de manobra de sua autonomia. A seguir, discutiremos esses 
significados e suas implicações.
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2.6.1 Autonomia na dependência

O período que vai de 1935 a 1941 ficou conhecido como “equidis-
tância pragmática” e marca a tentativa brasileira de obter vantagens 
perante o conflito entre os dois centros de poder da época, os EUA 
e a Alemanha. Neste momento, isso era possível pois a posição geo-
gráfica brasileira durante a Segunda Guerra Mundial e a decisão de 
manter-se neutro garantiria condições de barganha inéditas na his-
tória das relações internacionais do Brasil, que desenvolvia relações 
comerciais com os dois países (Bueno, 1992d).

Este período é particularmente interessante para esta análise não 
somente porque a diplomacia tinha condições de negociar sua ade-
são a um dos lados, oferecendo sua participação direta na guerra e, 
consequentemente, o fornecimento de alimentos, matérias-primas 
essenciais ao esforço militar e a possibilidade de utilização de bases 
militares no Atlântico Sul, mas porque demonstra claramente as arti-
culações possíveis entre a gestão das ações externas e a capacidade 
governamental de mobilização dos atores domésticos.

Com respeito à Alemanha, o Brasil praticava o comércio com-
pensado, trocando diretamente os produtos brasileiros por produ-
tos industrializados alemães. Se por um lado, este tipo de comércio 
favorecia os industriais brasileiros, pois permitia o controle sobre a 
quantidade de produtos concorrentes estrangeiros que entravam no 
mercado interno, além de contentar setores militares com o mate-
rial bélico que supriria as necessidades de modernização das forças 
armadas, por outro, não gerava moeda conversível capaz de atender 
à demanda de honrar os compromissos externos (Bueno, 1992d).

O aumento do relacionamento comercial entre Brasil e Alema-
nha despertava muita apreensão do governo norte-americano e 
dos setores domésticos simpatizantes. Vale lembrar que em 1935 
o Brasil havia assinado um acordo com cláusula de nação mais 
favorecida com os EUA, causando muita polêmica interna, por-
que favorecia o café, mas aumentava a concorrência do produto 
industrializado americano no mercado brasileiro, dificultando a 
produção nacional.
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Desta forma, a divisão existente no seio da sociedade brasileira e 
que também se apresentava no próprio núcleo do governo criava as 
condições para que o presidente manifestasse sua intenção de apoio 
variando o lado conforme as ofertas fossem melhorando.

A equidistância pragmática consistia, assim, no movimento pen-
dular do governo com relação à política doméstica a fim de construir 
as bases de apoio à opção final, que seria a aceitação da melhor oferta 
em troca da aliança total. Ao mesmo tempo, a diplomacia ganhava 
grande funcionalidade devido à prontidão com que gerenciava as rela-
ções com os dois pólos de poder no sentido de amenizar os impactos 
externos causados pelas declarações e ações domésticas, sem falar na 
negociação dos termos do alinhamento.

Quanto mais essa situação de indefinição durasse, maior seria a 
capacidade de barganha brasileira. Isso se explica porque, nas pala-
vras de Gerson Moura (1980, p.185), “os maiores ganhos da política 
externa do governo Vargas tenham ocorrido no período da quebra da 
equidistância pragmática e não durante a sua vigência”.

Isso ocorreu quando as condições de apoio interno, em virtude 
dos acontecimentos internacionais, apontaram somente para um 
lado. A precipitação deste momento aconteceu após o ataque japo-
nês à Pearl Harbour, em 1941. A solidariedade da opinião pública 
nacional inviabilizou qualquer possibilidade governamental de 
aceno aos países do Eixo. Estabeleceu-se, portanto, a cooperação 
militar e econômica com os Estados Unidos, recebendo crédito 
para a compra de armamentos com preços abaixo dos de mercado e, 
principalmente, a instalação da siderurgia que iria dar sustentação ao 
processo de desenvolvimento brasileiro a partir da indústria de base 
(Bueno; Cervo, 1986b).

O custo desta operação foi a perda acentuada da autonomia brasi-
leira em troca de benefícios diretos ao processo de desenvolvimento, 
o que explica a ideia de “autonomia na dependência”. Tratava-se 
da negociação da dependência política e econômica sustentada pelo 
apoio das elites domésticas à inauguração de um processo consistente 
de industrialização, além de melhorar as condições militares do Brasil 
diante dos vizinhos latino-americanos (Moura, 1980).
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Os resultados deste período para a política externa brasileira 
repercutem até nossos dias: desde o fortalecimento da corporação 
diplomática diante das outras agências governamentais, o prestígio e 
legitimidade obtidos, até a cristalização dos valores e práticas adqui-
ridas por este aprendizado.

2.6.2 Autonomia pelo distanciamento

Um outro período importante na política externa brasileira foi o da 
implantação do “pragmatismo ecumênico e responsável” durante os 
anos de 1970, em pleno regime militar, e que difere muito da estraté-
gia de inserção internacional da “autonomia na dependência”, já que 
as escolhas brasileiras extrapolaram a força gravitacional exercida pela 
potência norte-americana.

Do ponto de vista analítico, é possível perceber a inauguração do 
paradigma comumente chamado de universalismo ou globalismo, em 
condições reais de implementação.

O objetivo geral era o de manter e ampliar o modelo de desen-
volvimento implantado, baseado na substituição de importações, 
que sustentava o ritmo de crescimento industrial acelerado. Este era 
entendido como fiador da relativa estabilidade do regime repressor, 
pois permitia a diminuição das pressões políticas domésticas ao aco-
modar interesses econômicos setoriais.

Em verdade, a formulação diplomática de “autonomia pela dis-
tância”, também conhecida como “autonomia no multipolarismo”, 
resgatava os princípios da política externa independente, formulada 
durante os governos Jânio Quadros e João Goulart no início dos anos 
1960 (Oliveira, 2005).

Neste novo contexto, o governo Geisel deixou de lado o conceito 
de fronteiras ideológicas introduzido logo após o golpe militar, no 
governo de Castello Branco, e promoveu o distanciamento do centro 
hegemônico, diversificando enormemente o relacionamento externo. 
Situação que se prolongou até, pelo menos, o governo Figueiredo.
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Mesmo aceitando o papel norte-americano no conflito entre paí-
ses capitalistas e socialistas, a diplomacia brasileira justificava suas 
ações com o argumento econômico, para o qual o objetivo primordial 
era atender às demandas do modelo de desenvolvimento existente, 
ou seja, diversificação de mercados para os produtos industrializa-
dos brasileiros e novos fornecedores de energia e matérias-primas.

Não havia conflitos sérios do ponto de vista dos interesses polí-
ticos entre Brasil e EUA, mas não era possível afirmar o mesmo sob 
a ótica econômica. A vulnerabilidade resultante da existência do 
regime político autoritário fazia com que as ações externas se pautas-
sem pelo distanciamento dos temas e acordos internacionais polêmi-
cos (Pinheiro, 2004).

A autonomia, enquanto conjunto de elementos que reforçam o 
tradicionalismo diplomático, era reformulada através da recupera-
ção dos princípios, valores e tradições já presentes à época da Política 
Externa Independente. Mas a ampliação das margens de manobra era 
exercida diminuindo a importância dada às questões de segurança 
internacional e justificava-se, na mesma medida, com o argumento 
de que os EUA não propiciavam benefícios econômicos concretos. 
Assim, as condições da autonomia eram dadas pelo atendimento das 
demandas econômicas, através da universalização das parcerias para 
além das existentes com os países desenvolvidos do mundo ocidental, 
envolvendo o restabelecimento das relações com a China, a aproxi-
mação com países da África, da Ásia, do Leste Europeu e da América 
Latina, com um estreitamento das relações com os vizinhos.

O atributo de distanciamento atendia às demandas da conjuntura 
política de então, caracterizada pela manutenção do sistema autori-
tário e pelo atendimento às elites dominantes. Os temas da agenda 
internacional e os regimes que continham valores conflitantes com 
esta realidade eram evitados. Esta tática não se aplicava às divergên-
cias em termos de interesses econômicos presentes no ordenamento 
internacional, já que o sistema beneficiava enormemente os países 
desenvolvidos em detrimento daqueles em desenvolvimento. Esta-
vam criadas, portanto, as condições para uma ação internacional 
em que os objetivos do Brasil se colocariam como representativos 
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dos interesses das nações que buscavam a superação da condição de 
subdesenvolvido.

Novamente, a funcionalidade adquirida pela política externa bra-
sileira com relação à organização burocrática estatal, principalmente 
na figura de seus diplomatas, fortaleceu ainda mais a vertente prag-
mática no interior da corporação consolidando, definitivamente, a 
importância do tema do desenvolvimento na prática diplomática.

2.6.3 Autonomia pela participação ou integração

Com a redemocratização, a partir dos anos 1980, inicia-se um 
período caracterizado pela ausência das condições que permitiram, 
no passado, o estabelecimento dos grandes paradigmas que acom-
panharam a história da política externa brasileira. Acreditamos que, 
de uma forma ou de outra, o conjunto de elementos necessários para 
isso continua inexistindo.

Assim, essa nova realidade refere-se diretamente ao nosso objeto 
de pesquisa, pois mesmo o Tratado de Assunção, que cria formal-
mente o Mercosul em 1991, possui seus antecedentes nas iniciativas 
de cooperação entre Brasil e Argentina de meados dos anos 1980 
durante o governo Sarney.7

Concordamos com Letícia Pinheiro (2004) sobre o fato de que 
a redemocratização associada ao fim do modelo predominante de 
desenvolvimento econômico, baseado na substituição de importa-
ções, colocou um ponto de interrogação sobre o americanismo e o 
globalismo, paradigmas dominantes da política externa brasileira.

No plano doméstico havia o duplo desafio de reconstrução das 
instituições democráticas, ao mesmo tempo que se consolidava uma 
forte crise econômica, com baixo crescimento, disparada da inflação 
e crescente endividamento externo.

A situação não era melhor no plano externo, caracterizado por for-
tes constrangimentos econômicos que aumentavam a vulnerabilidade 

 7 Isto será objeto de análise mais pormenorizada em capítulo posterior.
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brasileira no sistema internacional. Assim como outros países do 
hemisfério Sul, o Brasil vivia sob a urgência de geração de grandes 
superávits comerciais para o pagamento do serviço da dívida externa. 
O resultado dessa situação era o aumento do protecionismo entre os 
países, já que os objetivos eram os mesmos, dificultando a cooperação 
Sul-Sul. Por outro lado, a postura do governo de Ronald Reagan nos 
anos 1980, acompanhado em certa medida pela Alemanha ocidental 
e demais países industrializados, também dificultavam os esforços 
para melhorar o relacionamento com os países do Norte.

Os novos temas das relações internacionais, como direitos huma-
nos, meio ambiente, narcotráfico, não proliferação nuclear, entre 
outros, provocavam uma mudança substancial da agenda interna-
cional ao mesmo tempo em que aumentavam o ímpeto para a sua ins-
trumentalização no relacionamento entre os países (Oliveira, 2005). 
Esta conjuntura internacional e doméstica tornava clara a dificuldade 
de formulação de qualquer alternativa de inserção internacional. Com 
respeito às relações com os Estados Unidos, ocorria um importante 
conflito que girava em torno da lei brasileira de proteção à indústria 
de informática, em que a existência de fortes interesses internacio-
nais fazia com que a formulação da política externa sobre o tema 
adquirisse uma postura reativa (Vigevani, 1995). Também havia 
situações conflituosas com relação à utilização da energia nuclear, à 
dívida externa e à exportação de alguns produtos brasileiros, como 
calçados e aviões.

Com relação ao comércio multilateral e às negociações em torno 
da Rodada Uruguai do GATT, o Brasil revia a sua tática de oposição 
às questões envolvendo os novos temas do comércio internacional e, 
em especial, às negociações sobre propriedade intelectual. Isto repre-
sentaria uma mudança de postura, no sentido de aceitar, de alguma 
forma, os custos provenientes das negociações comerciais internacio-
nais (Pinheiro, 2004).

Para o Itamaraty, esta nova situação não abalava a sua relativa 
autonomia na formulação da política externa brasileira, conti-
nuando a contar com grande prestígio na própria estrutura gover-
namental, assim como na sociedade em geral, sustentado pela 
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grande profissionalização de seus quadros (Hirst; Lima, 1990; 
Pinheiro, 2004).

Historicamente na política externa brasileira, para haver um 
período caracterizado pelo predomínio de um paradigma é preciso 
condições internacionais favoráveis a uma inserção fundamentada no 
modelo de desenvolvimento vigente e, ao mesmo tempo, sustentada 
por um governo que consiga atender às demandas das principais elites 
domésticas e que mantenha a estabilidade do sistema político. Essas 
condições não existiam na segunda metade dos anos 1980.

O curto período do governo Collor de Mello foi caracterizado 
pela grave crise política doméstica que culminou com seu impeach-
ment; com respeito às ações externas, caracterizou-se pela tentativa 
frustrada de reedição do paradigma americanista e pela formulação 
da ideia de “autonomia pela participação”. A ideia era criar as con-
dições para a modernização da economia brasileira, a partir da sua 
internacionalização, na tentativa de estabelecer o modelo de desenvol-
vimento ajustado ao apelo da liberalização econômica, aderindo aos 
ideais presentes no corolário de medidas propostas pelos países indus-
trializados e pelas instituições financeiras internacionais, compilado 
em torno do que veio a ser chamado de Consenso de Washington.

Conforme descrito anteriormente, no período da Política Externa 
Independente (de 1961 a 1964) e na de alguns governos militares a 
partir de 1967 (particularmente na presidência de Geisel de 1974 
a 1978), essa busca pela autonomia se deu por meio de um distan-
ciamento. No período do pós-Guerra Fria, acentuou-se o debate 
em parte das elites e dos formuladores da política externa sobre uma 
postura mais participativa frente às grandes questões internacionais; 
sem deixar de lembrar que, durante boa parte da Guerra Fria a polí-
tica externa brasileira foi, de maneira geral, mais influenciada pelos 
preceitos formulados por Araújo Castro, que se posicionava de forma 
contrária e resistente à consolidação de instituições e regimes inter-
nacionais considerados “engessadores” da hierarquia do poder exis-
tente. Isso alicerçava a postura da autonomia pelo distanciamento.

O ordenamento mundial do início dos anos 1990 parecia colocar 
para o Brasil a necessidade de reforçar sua opção universalista, ou seja, 
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promover uma diversificação de suas relações internacionais, estabe-
lecendo uma lógica em sua política externa pautada pela participação 
ativa neste novo ordenamento que se anunciava, diferentemente do 
que ocorrera em épocas anteriores.

A forma encontrada para executar essa nova estratégia de inserção 
internacional seria participando em diferentes foros, organizações e 
regimes internacionais, mas principalmente, por meio da promoção 
e da participação em processos de integração regional na América do 
Sul. Estabelecia-se, então, a noção de autonomia pela participação em 
contraposição à autonomia pela distância, operada pela diplomacia 
brasileira no auge do sistema bipolar (Fonseca Jr., 1998).

É importante notar que a presença do Itamaraty enquanto ator 
fundamental no processo de formulação decisória da política externa 
foi, momentaneamente, diminuída em favor da atuação direta do 
presidente da República. A prerrogativa presidencial no trato das 
questões externas e, o que veio a ser conhecido na bibliografia espe-
cializada como “diplomacia presidencial”, já tinha feito seu ensaio 
durante o governo de José Sarney, principalmente em relação ao pro-
cesso de integração entre Brasil e Argentina, mas com Collor ganhou 
maior visibilidade em virtude de suas características pessoais e estilo 
de governo.

Se até 1988, os parâmetros da política externa brasileira davam 
sentido às políticas protecionistas, nesta nova configuração pós-
-Guerra Fria havia uma necessidade gritante de sua readequação. 
Seus formuladores passam a nortear suas estratégias de ação levando 
em conta questões como defesa dos direitos humanos, proteção do 
meio ambiente, democracia, direitos sociais e, no campo econômico, 
por reformas liberais que traziam consigo a ideia da integração eco-
nômica. Por consequência, ganharam peso na agenda internacional 
temas como economia, comércio, competitividade, fluxos tecnológi-
cos, investimentos, fluxos financeiros, em contraste com a aparente 
diminuição da importância de questões ligadas à segurança.

Os governos brasileiros desse período buscaram formas de pro-
mover a adaptação às modificações no ambiente internacional. O 
Ministério das Relações Exteriores criou departamentos e divisões e 

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   57 23/12/2015   15:16:10



58  MARCELO PASSINI MARIANO

adequou suas subsecretarias, visando responder a esses novos temas. 
No plano interno, durante os anos 1990, diversas medidas foram ado-
tadas em consonância à inserção internacional e aos regimes inter-
nacionais efetivos ou em debate, como a estabilização econômica, a 
liberalização cambial, o fim parcial de subsídios, a adoção de uma 
nova legislação sobre propriedade intelectual, a maior liberalização 
das importações, a relativa liberalização dos investimentos, a privati-
zação de empresas estatais e a renegociação da dívida externa (Vige-
vani; Oliveira, 2004).

A crise política que acabou levando ao final agonizante do governo 
Collor diminuiu as possibilidades de participação brasileira no sis-
tema internacional, mesmo com o papel do Ministro Celso Lafer 
apresentando uma melhor definição do que seria a ideia de autonomia 
pela participação. No entanto, sua consolidação acontecerá somente 
a partir da posse do vice-presidente Itamar Franco (Faverão, 2006).

A política externa esforça-se para adaptar os objetivos de auto-
nomia e desenvolvimento às circunstâncias internacionais. O signi-
ficado dado à autonomia passa pelo ajuste das tradições diplomáticas 
de apoio aos valores internacionais vigentes, que assumem caráter de 
universalidade. Mais uma vez, busca-se reeditar a ideia de continui-
dade. Concretamente, significou, entre outros fatores, uma maior 
participação nos foros internacionais, principalmente com a defesa 
da necessidade de uma reforma no conselho de segurança da ONU 
e a candidatura a um assento permanente, sem falar na aceitação de 
maiores custos provenientes da postura favorável em participar das 
missões de paz. A manutenção das margens de atuação dependeria, 
a partir de então, da capacidade em ser reconhecido como um ator 
influente nos destinos da ordem internacional pós-Guerra Fria.

No que se refere à posição brasileira diante destas questões, pode-
mos afirmar que a saída do Ministro de Relações Exteriores Fernando 
Henrique Cardoso para a entrada de Celso Amorim não resultou em 
mudanças importantes na estratégia adotada (Faverão, 2006).

A respeito das questões que se relacionam ao desenvolvimento, 
podemos dizer que se manteve o padrão de integração da econo-
mia brasileira aos fluxos da globalização, continuando a priorizar os 
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processos de integração regional, tanto no Mercosul quanto nas inten-
ções de criar uma Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA), 
além de negociar acordos comerciais com os EUA e a União Europeia.

A postura brasileira também ficou mais clara com relação às nego-
ciações comerciais multilaterais. Aproveitamos para lembrar que 
estes assuntos serão tratados detalhadamente mais adiante, pois este 
período – que a princípio pode parecer transitório, muito em virtude 
das perturbações da política doméstica – se mostrou fundamental 
para as explicações propostas no início deste texto.

A política externa durante os dois governos de Fernando Henri-
que Cardoso ao mesmo tempo que manteve a decisão de participar 
ativamente dos foros internacionais, e deste ponto de vista não apre-
senta grande inovação, também buscou retirar desta participação 
benefícios mais concretos com a menor geração de custos possível. 
Se a participação era inevitável, então esta deveria ocorrer da maneira 
mais vantajosa (Vigevani; Oliveira, 2004).

Apesar de apresentar uma estratégia considerada como moderada 
e conciliadora, podemos afirmar que, de maneira geral, o objetivo era 
reforçar a atitude pragmática perante as pressões da globalização que 
atuavam no sentido de relativizar o exercício da autonomia. Para isso, 
fortaleceram-se as ações para reforçar a posição de “global player” e 
“global trader”, resultando na elevação da prioridade assumida pelas 
grandes negociações comerciais internacionais (OMC, Alca, Merco-
sul-União Europeia).

Se havia clareza quanto à existência de um modelo econômico – o 
mesmo não é possível afirmar em relação a um modelo de desenvol-
vimento –, só restava buscar no plano internacional oportunidades 
que ajudassem na melhoria da capacidade de solução para os proble-
mas domésticos. Este era o entendimento sobre o perfil de atuação 
possível no ordenamento pós-Guerra Fria (Vigevani; Oliveira, 2004; 
Pinheiro, 2004).

A intensificação da participação brasileira nos foros multilaterais 
é acompanhada, portanto, pela busca de maior institucionalização 
como forma de garantir ganhos, revelar as assimetrias de poder exis-
tentes e buscar a criação de mecanismos capazes de controlar essas 
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diferenças. É interessante notar que o mesmo não pode ser afirmado 
quando analisamos a posição brasileira perante a integração no Cone 
Sul, que tem sido contrária ao aprofundamento institucional do bloco.

Assim, o núcleo da política externa era essencialmente o mesmo 
da ideia de “autonomia pela participação”, como esclarece o então 
ministro de Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia:

O embaixador Gelson Fonseca Júnior, em livro recentemente 
publicado, faz contraste semelhante da busca, no passado, do que 
denomina “autonomia pela distância”, com a atual construção da 
“autonomia pela participação”. A concepção é essencialmente a 
mesma; embora o conceito de integração talvez seja mais concreto, 
mais gráfico. (Lampreia, 1998, p.11)

Vale também atentar para a declaração do embaixador Luiz Felipe 
de Seixas Corrêa que também reforça essa ideia:

A agenda externa, portanto, vem passando por uma evolução con-
siderável, mas não mudaram os princípios fundamentais da política 
externa brasileira, em especial a preocupação permanente de buscar 
preservar o maior grau possível de autonomia de ações. Na expressão 
do embaixador Gelson Fonseca Junior, contudo, a busca da autono-
mia não mais se faz através do distanciamento, mas sim através da 
integração. Em temas como democracia, direitos humanos, meio 
ambiente, não proliferação, integração comercial ou abertura econô-
mica, a atuação da diplomacia brasileira vai ao encontro daquilo que a 
sociedade nacional deseja para o país – e não representa, em absoluto, 
uma renúncia ao objetivo permanente de resguardar a autonomia de 
nossa política externa. (Corrêa, 1999)8

 8 Palestra do secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe de 
Seixas Corrêa, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Huma-
nos (CEFARH) da Secretaria de Inteligência do Gabinete de Segurança Insti-
tucional da Presidência da República. Brasília, 5/11/1999.
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Fica, assim, estabelecida a ideia da “autonomia pela integração”, 
que é mais bem explicada nas palavras do mesmo embaixador:

A agenda da diplomacia sofreu alterações, mas não mudaram os 
princípios fundamentais da política externa, os que nos acompanham 
desde o início de nossa história, em especial o de buscar, mediante a 
negociação pragmática e a afirmação dos valores nacionais, preservar 
a nossa unidade e a inteireza do nosso projeto nacional de desenvolvi-
mento, assegurando o maior grau possível de autonomia para nossos 
movimentos. Uma autonomia que não mais se atinge pelo distancia-
mento, pela recusa ou pela confrontação, mas sim pela aproximação, 
pelo diálogo, pela integração. (Corrêa, 2000, p.31)

O trabalho de Vieira (2002), que avaliou o discurso diplomático no 
período que vai de 1995 até 2001, demonstra claramente o esforço no 
sentido de adaptar a tradição às mudanças vividas naquele momento, 
mantendo a ideia de continuidade. Se a autonomia na política externa 
brasileira, de maneira geral, é a forma como se mantém ou se amplia 
as margens de manobra no sistema internacional, o trecho a seguir 
demonstra como o corpo diplomático pretendia fazer isso:

A segunda pergunta é como o Brasil deseja relacionar-se com a 
comunidade internacional? A resposta básica pode ser encontrada 
em princípios que tradicionalmente têm orientado a nossa política 
externa, como os da não intervenção, respeito à autodeterminação, 
não ingerência em assuntos internos, e solução pacífica de contro-
vérsias. (Lampreia, 1998, p.10)

Sobre as questões relativas ao desenvolvimento, o discurso faz 
forte menção à consolidação da democracia e da situação de estabi-
lidade econômica (Vieira, 2002). No entanto, ressaltamos que ainda 
não havia condições para a consolidação de um paradigma, visto que 
os benefícios possíveis desta estratégia atenderiam apenas ao modelo 
econômico caracterizado pela adoção de diversas políticas entendi-
das como neoliberais. Mesmo havendo forte funcionalidade entre a 
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política externa e a econômica, inexistia um modelo de desenvolvi-
mento amplamente apoiado e com capacidade real de promover um 
crescimento sustentável, diferentemente das situações anteriores que 
garantiram a consolidação dos paradigmas dominantes. Podemos 
dizer que esta situação perdura até os dias de hoje.

Os dados básicos de nossa presença internacional – democra-
cia e estabilidade econômica – traduzem-se em maior credibilidade 
externa. Manter e ampliar essa credibilidade de modo algum signi-
fica renunciar a caminhos e escolhas próprios. O atual momento da 
história mundial exige, no entanto, que as opções nacionais se façam 
dentro dos parâmetros políticos, econômicos, sociais e ambientais 
predominantes no meio internacional e correspondam, de modo 
geral, aos valores e desejos dos brasileiros. (Lampreia, 1998, p.8)

A política externa inaugurada a partir do início do governo Lula 
da Silva, apesar de polêmica e da ampla cobertura dada pelos meios 
de comunicação, ainda conta com poucos estudos acadêmicos ana-
lisando-a. Contudo, ela assume grande importância para este texto, 
porque nossas conclusões se voltam em boa medida para este período, 
principalmente no que se refere à intensificação das pressões sobre o 
caráter de continuidade das ações externas brasileiras. Assim, trata-
remos de forma muito breve, como a autonomia e o desenvolvimento 
se apresentam nos dias de hoje.

Apesar da razoável estabilidade de nossa política externa, ao 
menos nos últimos 40 anos, sustentada por objetivos gerais de 
inserção internacional de caráter predominantemente econômico, é 
possível afirmar que, de maneira geral, os anos 1990 foram caracte-
rizados pela inexistência de um consenso entre as elites dominantes 
capaz de apoiar algum paradigma alternativo ao globalismo (Hirst; 
Lima, 2002).

Além desse fato, para tentar compreender este período é opor-
tuno lembrar a intensificação da diplomacia presidencial, principal-
mente com relação à integração na América do Sul – e um exemplo 
importante é a reedição da iniciativa de criação da Comunidade 
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Sul-Americana de Nações em dezembro de 2004 (Burges, 2005) – e 
a inovação de criar a figura de um assessor especial da presidência da 
República, função desempenhada por Marco Aurélio Garcia, que 
inicia sua atuação tendo um papel importante na representação do 
presidente eleito ao encontrar-se com o presidente Hugo Chávez em 
dezembro de 2002, em Caracas, manifestando a preocupação do novo 
governo a respeito da crise política venezuelana. O mais interessante 
é notar que isso ocorreu antes mesmo do novo governo tomar posse, 
consistindo no primeiro indício de mudanças com respeito às ações 
externas, principalmente pelo fato da pessoa escolhida para este papel 
não ter origem na diplomacia oficial, mas na atividade de militância 
partidária (Cruz; Stuart, 2003).

Já em 2003, é possível perceber o esforço no sentido de consoli-
dação de uma postura predominantemente globalista, tendo como 
missão prioritária o estancamento do processo de negociação da Alca, 
conforme a análise dos acontecimentos indicou.

Ao mesmo tempo, reforçaram-se as iniciativas em direção à inte-
gração da América do Sul consistindo, de alguma forma, no resgate 
das ideias presentes na proposta de constituição de uma Área de Livre 
Comércio Sul-Americana (ALCSA) elaborada durante o governo 
Itamar Franco, lembrando que a decisão de voltar-se para a América 
do Sul já se apresentava em 2002, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso.

A continuidade diante das circunstâncias domésticas e interna-
cionais viabilizou-se a partir do predomínio da perspectiva do globa-
lismo, revisando a forma de negociação com os países desenvolvidos, 
fortalecendo a ideia de cooperação Sul-Sul e, também, ajustando a 
atuação brasileira no âmbito do Mercosul (Veiga, 2005). Entendemos 
que este último fator é o mais importante de todos, não só porque é 
o foco principal desta análise, mas porque acreditamos que este pro-
cesso possui as condições reais para o surgimento das pressões mais 
relevantes sobre o elemento de continuidade da política externa bra-
sileira e, por outro lado, a pesquisa empírica realizada indicou um 
significativo esforço diplomático no sentido de controle e limitação 
do aprofundamento deste processo, como veremos mais adiante.
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Também é importante notar que o esforço com vistas à América 
do Sul não se desconecta das iniciativas de estreitamento de relações 
com outras potências médias, como África do Sul e Índia, além de 
outras potências mundiais como China e Rússia (Hirst, 2006).

A ideia de autonomia tem sido fortemente associada à ideia de 
desenvolvimento, seja nas posições adotadas nas grandes negociações 
comerciais internacionais ou na tentativa de associar esse tema com 
pressões em torno de uma reforma das Nações Unidas. Se não é pos-
sível afirmar que há uma funcionalidade entre a política externa e um 
modelo de desenvolvimento econômico em pleno funcionamento, 
podemos, entretanto, perceber que as medidas tomadas possuem 
forte caráter preventivo e buscam sua legitimação com vistas a uma 
futura, ou hipotética, condição de consenso interno capaz de susten-
tar um novo padrão de crescimento econômico. Os trechos abaixo 
ajudam a compreender este tipo de orientação:

A Alca é a mais recente, porém a mais ampla iniciativa no quadro 
dessa estratégia, pois visa a construir um território econômico único, 
onde os Estados subdesenvolvidos não poderão, na prática, ter polí-
tica comercial, industrial e tecnológica e, portanto, projetos nacionais 
de desenvolvimento. (Guimarães, 2006, p.353)9

Convencidos de que o multilateralismo representa, para as rela-
ções internacionais, o mesmo avanço político representado pela 
democracia, nacionalmente, consideramos indispensável que o 
processo de reforma das Nações Unidas contribua para fortalecer 
a voz dos países em desenvolvimento – e da América do Sul em par-
ticular – na promoção da paz. (Amorim, 2004, p.45)10

O fato curioso concluído a partir da análise dos discursos e da 
diplomacia depois de 2003 está na ausência de uma formulação 

 9 Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-Geral do Ministério de Relações 
Exteriores

 10 Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores do governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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diplomática em torno de um conceito representativo das diretrizes 
externas vigentes. Pelo menos no período correspondente ao primeiro 
governo Lula da Silva, o esforço diplomático no sentido de construir 
uma ideia claramente oposta ao período anterior não foi feito, dife-
rentemente da época da formulação de uma “autonomia pela integra-
ção”, que buscava diferenciar-se claramente daquela caracterizada 
pela “autonomia pelo distanciamento”.

Isso não significa que a orientação externa do atual governo seja, 
em essência, a mesma do governo anterior, mas pode significar um 
aumento acentuado nas pressões sobre a própria formulação diplo-
mática, colocando em questão a capacidade do Itamaraty em manter 
sua relativa e tradicional autonomia.

Historicamente, conforme já demonstrado, o discurso diplomá-
tico sobre a autonomia tem tido o trabalho de sistematizar e adequar 
os fundamentos da continuidade às circunstâncias do momento. 
Sendo assim, não acreditamos que esse padrão de comportamento 
tenha mudado por vontade própria, porque foi uma das formas efi-
cientes de legitimar as escolhas realizadas e, consequentemente, a 
própria corporação. Pelo contrário, a paralisação momentânea desta 
atividade parece denotar o cuidado em não construir e tornar público 
um discurso com características de ambiguidade, em virtude da 
concorrência exercida pela diplomacia presidencial e das crescentes 
demandas provenientes de outros atores domésticos.

O esforço até o momento realizado para descrever, mesmo que 
brevemente, a forma pela qual o corpo diplomático constrói e recons-
trói o modelo preponderante de ação externa de um determinado 
período teve o objetivo de elaborar um termo de comparação para 
o capítulo que tratará do modelo de Mercosul contido na política 
externa brasileira, a fim de explicar melhor como, neste caso, as 
questões de autonomia e desenvolvimento são ajustadas às intenções 
manifestas para com a integração regional.

Antes disso, no entanto, é necessário entender de forma mais deta-
lhada como as pressões acima mencionadas se apresentam concreta-
mente, o que faremos no próximo capítulo.
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