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introdução e hipóteSeS

Este livro parte do pressuposto de que o Brasil é o principal 
membro do Mercosul. Sendo assim, o país deveria ter um modelo 
de integração que fundamentasse suas posições nas negociações do 
bloco e que estivesse vinculado à sua política externa como um todo. 
Portanto, o objetivo central foi verificar a forma como o Mercosul 
está inserido no conjunto da política externa brasileira e como esta 
influenciou o desenvolvimento do bloco.

No entanto, reconhecemos que a política externa brasileira pos-
sui um padrão de comportamento específico que marca a singulari-
dade de sua formulação e implementação. Há uma relativa linha de 
continuidade que permite, com razoável probabilidade de acerto, 
identificar o leque de opções de seus formuladores. Essa questão já 
foi amplamente trabalhada e existe uma extensa bibliografia sobre o 
tema, da qual nos apropriamos neste trabalho e assumimos alguns de 
seus pressupostos e conclusões.

Como resultado disto, utilizamos dois conceitos que apare-
cem nessa bibliografia como as questões centrais que permeiam o 
desenvolvimento da política externa brasileira: autonomia e desen-
volvimento. Esses são princípios e, ao mesmo tempo, objetivos que 
ajudam na consolidação de um padrão do comportamento externo 
brasileiro.
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10  MARCELO PASSINI MARIANO

Assumimos neste texto a existência desse padrão de comporta-
mento externo. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessa 
interpretação ter grande respaldo na bibliografia sobre política exte-
rior do Brasil, a continuidade na condução das ações externas pode 
resultar muito mais da organização diplomática em si – enquanto 
corpo político da estrutura estatal com grande capacidade de repro-
dução, através dos procedimentos já institucionalizados de transfe-
rência de valores, formação e arregimentação – do que da constante 
vigilância dos princípios defendidos pelos tradicionais formuladores.1

Tendo exposto essas questões sobre a continuidade nos capítulos 
1 e 2, apontamos o fato de que ela foi possível devido a um certo iso-
lamento, ou insulamento, do Itamaraty no trato da política externa. 
Contudo, é possível demonstrar que essa relativa autonomia da diplo-
macia estaria se esgotando devido às pressões cada vez mais intensas 
por parte de outros atores governamentais e não governamentais 
interessados em influenciar o processo decisório da política externa.

Verificamos também que o Mercosul é um elemento importante 
para o aumento dessas pressões, pois os processos de integração regio-
nal apresentam uma lógica de funcionamento que extrapola o campo 
de atuação da política externa. Podemos pensá-los como fazendo 
parte inicialmente desse âmbito externo, e sendo tratados quase que 
exclusivamente pela ação diplomática. Mas em pouco tempo seu fun-
cionamento apresenta implicações e efeitos importantes sobre a esfera 
doméstica dos países-membros, estimulando os grupos organizados 
da sociedade e outros representantes governamentais a pressionarem 
pela criação de espaços de participação, como forma de influenciar o 
andamento da integração.

Ao longo do capítulo 3, discutimos como essas pressões têm 
aumentado, criando fortes tensões nos mecanismos tradicionais de 
formulação da política exterior do Brasil, resultando na intensificação 
da tensão sobre os elementos formadores da tradição de continuidade, 
assim como os princípios que a orientam.

 1 Para uma interessante análise sobre essa questão ver Lima (2005).
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No capítulo seguinte, demonstramos como essas pressões estão 
vinculadas ao que denominamos de necessidades próprias dos pro-
cessos de integração regional. Partimos do pressuposto de que o 
funcionamento destes leva naturalmente a um aumento da interde-
pendência entre os países – em diversos níveis: econômico, político, 
cultural etc. –, o que envolve novas demandas, muitas delas voltadas 
para transferências de funções do plano nacional para o nível regional.

Essa transferência se realizaria por meio de uma maior institu-
cionalização do processo de integração, podendo caminhar inclusive 
para uma lógica supranacional. De qualquer forma, independen-
temente da característica institucional predominante na integra-
ção – intergovernamental ou supranacional –, concordamos com a 
ideia de que se intensifica a necessidade de estabelecer mecanismos 
formais para expressão dessas demandas. Sejam eles órgãos de par-
ticipação direta ou para a solução de controvérsias, muito comuns 
nestes processos.

As análises sobre o Mercosul demonstram, em geral, que a crise 
vivida por esse bloco desde 1999 não é decorrente somente dos pro-
blemas comerciais, embora estes sejam a expressão mais evidente 
dela, mas é uma crise do próprio modelo de integração adotado.

Como dissemos, o Brasil é o principal parceiro deste bloco e, por-
tanto, podemos assumir que a sua percepção quanto ao modo como 
o Mercosul deveria se desenvolver foi fundamental. A partir disso, 
estabelecemos quais seriam as principais relações entre as posições do 
governo brasileiro e as limitações existentes na arquitetura institucio-
nal da integração. O resultado deste esforço foi a delimitação do que 
poderíamos chamar de um modelo de Mercosul presente na política 
externa brasileira, que em geral não privilegia o aprofundamento da 
integração, mas sim a sua expansão para o restante da América do Sul.

A partir destes pressupostos estabelecemos três hipóteses que 
nortearam o trabalho. A primeira, e principal, é que se existe um 
padrão de comportamento da política externa brasileira, baseado na 
busca da autonomia enquanto princípio fundamental e do desenvol-
vimento enquanto objetivo central, e se existe um padrão de compor-
tamento governamental brasileiro no Mercosul, baseado na defesa 
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constante da intergovernamentalidade enquanto princípio funda-
mental e da expansão enquanto objetivo central; então a autonomia 
está para a intergovernamentalidade assim como o desenvolvi-
mento está para a expansão, ou seja, a intergovernamentalidade e 
a expansão estruturam o modelo brasileiro de Mercosul, que tenta 
trazer para a esfera das negociações da integração a característica de 
continuidade presente na política externa brasileira.

A verificação desta hipótese foi realizada nos capítulos 5 e 6, nos 
quais analisamos o desenvolvimento do Mercosul a partir da postura 
do governo brasileiro, identificando os elementos centrais de seu 
modelo de integração – exposto com mais clareza no último capítulo 
deste trabalho.

A análise empírica da postura brasileira no processo negociador 
do Mercosul verificou se houve de fato uma estratégia diplomática 
de gestão da integração e, em caso afirmativo, qual foi. De qualquer 
forma, buscamos evidências que demonstrassem que os elementos 
formadores da linha de continuidade relativa da política externa bra-
sileira seriam válidos também para o entendimento da postura do 
Brasil no Mercosul.

A partir dessa primeira hipótese que vincula o padrão de com-
portamento da política externa ao modelo de integração do governo 
brasileiro, elaboramos uma segunda suposição que só poderia acon-
tecer caso a primeira fosse comprovada: se os processos de integra-
ção regional pressupõem a possibilidade de aprofundamento, então 
o aprofundamento no modelo brasileiro seria limitado pelas possibi-
lidades colocadas pelas instituições intergovernamentais e pela ten-
tativa constante de expandir o processo, no sentido de aumentar o 
número de participantes.

Neste caso, a atual crise do Mercosul indicaria que o processo 
estaria próximo desse limite e que, portanto, o modelo proposto pelo 
governo brasileiro deveria de alguma forma ser repensado para per-
mitir seu aprofundamento ou expansão.

Essa hipótese leva a uma terceira: se o aprofundamento da integra-
ção pressupõe a superação do atual modelo, o que implica a superação 
do modelo brasileiro, então um Mercosul profundo significaria uma 
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ruptura na linha de continuidade característica da política externa 
brasileira, o que até o momento não aconteceu.

Esta última suposição explicaria a intensificação das pressões 
sobre as condições tradicionais de formulação e implementação das 
decisões no campo da política externa, com especial atenção aos 
assuntos diretamente ligados à gestão brasileira do Mercosul.

Por último, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que 
além da revisão bibliográfica sobre o tema, buscamos implementar 
algumas técnicas de pesquisa apoiadas em um uso mais intenso das 
inovações das tecnologias de informação, principalmente a partir de 
programas e soluções de gerenciamento eletrônico de documentos. 
Essas tecnologias nos permitiram formar, organizar e indexar bases 
de dados específicas para o estudo da política externa e, particular-
mente, para os estudos sobre o Mercosul. Essas bases são formadas 
por hemerotecas digitalizadas, banco de normativas do Mercosul, 
coleções de clippings específicos sobre o assunto, dados baixados da 
internet, documentos e textos diversos, entre outros.2 Grande parte 
da pesquisa histórica sobre a gestão governamental brasileira dos 
assuntos do Mercosul foi realizada através da procura nestas bases de 
dados, através de software de indexação e pesquisa por cruzamento de 
termos. Assim, procuramos dar um tratamento cronológico aos acon-
tecimentos, que se verifica nos capítulos 5 e 6, mesmo partindo de um 
método de busca que não tem relação direta com a ordem dos fatos, 
pois privilegia a procura de variáveis predeterminadas pela metodo-
logia da pesquisa, como exposto no capítulo 4. Isso nos possibilitou 
procurar determinados assuntos específicos, separando primeira-
mente as informações, e, assim feito, partirmos para a estruturação 

 2 Algumas das principais bases de dados utilizadas foram: Normativas Merco-
sul; hemeroteca Integração Regional 1986-2004; hemeroteca Política Exterior 
Econômica; notícias coletadas a partir das bases de discursos e imprensa do 
Ministério de Relações Exteriores disponível em seu site na internet; notícias 
coletadas a partir dos serviços de clipping da Câmara Federal disponível em seu 
site na internet. Algumas destas bases estão disponíveis no site do Consórcio de 
Informações Sociais (CIS) através do www.cis.org.br, e outras estão sendo pre-
paradas e organizadas para a disponibilização futura.
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dos argumentos e fatos. Para esta última tarefa utilizamos um soft-
ware de criação de mapas mentais em que uma estrutura de árvore 
hierárquica e flexível permitiu construir a totalidade do que seria a 
pesquisa. A parte escrita foi realizada neste mesmo programa, sendo 
posteriormente transferido para um editor de textos a fim de fazer 
a formatação e os últimos ajustes, até se transformar no texto final. 
Mesmo durante essa última fase, a checagem de determinados dados 
através do mecanismo de busca eletrônica novamente auxiliou na 
confirmação das conclusões.

Por fim, é importante reforçar que o material colhido mostrou-se 
extremamente frutífero e suficiente, principalmente devido à utiliza-
ção da indexação eletrônica sobre as bases selecionadas, que dispu-
nham de uma quantidade muito grande de informação. Sendo assim, 
optamos por não realizar entrevistas e dedicar o esforço a essa forma 
de pesquisa. Ressaltamos, contudo, que essa análise se fundamentou 
em boa medida nas falas, textos, documentos, declarações públicas 
de diplomatas e representantes governamentais, especialmente os 
presidentes, obtidas a partir do levantamento empírico e confronta-
das com a análise da bibliografia especializada e dos fatos noticiados.
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