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1  
A diplomAciA e A continuidAde nA 

políticA externA brASileirA

1.1 Princípios, valores e tradições

Analisando o desenvolvimento histórico da política externa do 
Brasil, a partir da literatura especializada, identificamos a existência 
de elementos norteadores das decisões tomadas nesse campo. Amado 
Cervo (1992), por exemplo, os descreve como tradições que acompa-
nham a história da política externa brasileira, capazes de sobreviver 
às mudanças de governo e às próprias alterações organizacionais do 
Estado, sendo representadas pela orientação pacifista, a juridicista e 
a pragmática (Cervo, 1994).1

 1 O pacifismo refere-se à posição defendida pela diplomacia brasileira de buscar 
solucionar os conflitos por meio de negociações. Isto é, a política externa brasi-
leira tradicionalmente resiste à ideia de usar a força para resolver as controvérsias 
no plano internacional. Já o juridicismo relaciona-se com a postura de respeito 
aos tratados, acordos e convenções internacionais, aceitando-os enquanto ins-
trumentos ordenadores da interação entre os atores estatais e do próprio sistema 
de Estados. Finalmente, temos o pragmatismo, também entendido como rea-
lismo na política externa brasileira. Essa tradição baseia-se na análise sobre 
o sistema internacional, a posição do Brasil neste sistema, as relações com as 
potências e a capacidade de defesa dos interesses nacionais para, a partir destes 
condicionantes, orientar a ação externa. Essas tradições fundamentam-se no 
princípio da não confrontação, que se traduz no discurso e na ação marcada 
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16  MARCELO PASSINI MARIANO

Este autor entende que ao menos três tradições se apresentam 
como constantes, mas com importância variada, dependendo da 
situação doméstica e das modificações no contexto internacional. 
Em determinados momentos históricos, uma tradição pode impor-se 
sobre outras, em razão de fatores diversos como os constrangimentos 
da evolução do sistema internacional ou o jogo de forças políticas que 
compõem o centro decisório, entre outros.

A ideia de que existem princípios que podem ser identificados 
como elementos formadores do comportamento externo brasileiro 
não está presente apenas na bibliografia especializada (Bueno; Cervo, 
1992, 1986; Lafer, 2004; Pinheiro, 2004; Oliveira, 2005a), mas prin-
cipalmente nos discursos e na forma como a diplomacia se expressa a 
respeito das alternativas possíveis e das escolhas realizadas em nome 
do interesse nacional.

como o Brasil deseja relacionar-se com a comunidade internacional? 
A resposta básica pode ser encontrada em princípios que tradicio-
nalmente têm orientado a nossa política externa, como os da não 
intervenção, respeito à autodeterminação, não ingerência em assun-
tos internos, e solução pacífica de controvérsias. Ao invocar tais 
princípios, não quero dar a impressão de que os mesmos sejam hoje 
utilizados da mesma forma como no passado Ao contrário, embora 
a essência esteja até hoje preservada, sua aplicação tem sido atuali-
zada, como ocorreu, por exemplo, no campo dos direitos humanos, 
da democracia e do meio ambiente. (Lampreia, 1998)2

Mesmo quando interpretações acadêmicas buscam localizar 
paradigmas explicativos para a forma dominante da política externa 
de um determinado período histórico, ainda assim verificamos que 

pelo respeito da autodeterminação dos povos e na defesa da política de não inter-
venção. Podemos verificar que tanto o primeiro elemento quanto o segundo estão 
intimamente interligados (Cervo, 1994). 

 2 Exposição do embaixador Luiz Felipe Lampreia, então ministro de Estado das 
Relações Exteriores, no X Fórum Nacional As Perspectivas da Situação Mundial 
e a Política Externa do Brasil, 12/5/1998.
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esses paradigmas contemplam e validam os princípios norteadores da 
atuação internacional do país.

Um exemplo disso é a análise a respeito do paradigma universa-
lista presente na política externa brasileira feita por Lessa para a qual 
o “universalismo que, juntamente com o pacifismo, o juridicismo e 
o realismo, constitui a moldura conceitual da práxis diplomática bra-
sileira” (1998, p.29).

Também é recorrente no discurso diplomático a ideia dos valo-
res que balizam a atuação internacional brasileira e que, por sua vez, 
justificam a defesa constante dos princípios que caracterizariam a sua 
singularidade. O trecho a seguir escrito pelo embaixador Luiz Felipe 
de Seixas Corrêa é um dos muitos outros exemplos desse fato:

Dessa trindade de valores básicos, unidade, grandeza e visão de 
futuro, decorrem outros que, igualmente informados pela experiência 
histórica do Brasil caracterizam a sua projeção no mundo: o nacio-
nalismo, a busca da igualdade soberana entre as nações, e o pragma-
tismo. (Corrêa, 2000, p.27)

Ressaltamos que o reconhecimento da existência destes elementos 
norteadores é acompanhado da ideia de uma continuidade quase ine-
rente ao comportamento brasileiro na arena internacional. O atributo 
“tradicional” reforça o reconhecimento de que a ação diplomática 
brasileira é singular e, ao mesmo tempo, dotada de um padrão geral 
capaz de se ajustar às circunstâncias dominantes de cada época. “Faz 
parte de nossa melhor tradição diplomática, desde a independência, 
dar sentido realista à nossa política externa, recusando iniciativas de 
fácil fosforescência, e evitando guinadas bruscas de doutrina e de 
comportamento” (Lampreia,1999).3

Essa capacidade de adaptação contribui para a continuidade – 
que para diversos autores resulta da conduta adotada pelo corpo 

 3 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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18  MARCELO PASSINI MARIANO

diplomático ao orientar-se segundo esses princípios, tradições e 
valores (Cervo, 1994; Vaz, 1999; Silva, 2002; Faverão, 2006) – e per-
mite uma maior previsibilidade às análises sobre a política externa 
do Brasil. Isso não significa uma ausência de mudanças, mas implica 
afirmar que estas mudanças são variações dentro de um determinado 
espectro de possibilidades.

O grau de previsibilidade da política exterior do Brasil é dos mais 
elevados em termos comparativos. Através do tempo, constitui-se 
um conjunto de valores e princípios de conduta externa que perpas-
sou as inflexões e mudanças da política. (Cervo, 1994, p.26)

Neste caso, o atributo previsível não é somente uma constatação 
da bibliografia especializada, mas é a todo o momento reforçado e 
reformulado pelo corpo diplomático. Para esta instituição, 

A credibilidade internacional de um país depende, em grande 
medida, de uma atuação externa fundada no respeito a valores e 
princípios. A pendularidade, o recurso a decisões de impacto, as flu-
tuações ideológicas e o oportunismo diplomático tendem a corroer a 
confiança junto aos demais países e a minar a credibilidade externa. 
Um dos patrimônios do Itamaraty e da diplomacia brasileira é o 
legado de uma atuação fundada em valores permanentes, que confe-
rem um mínimo de regularidade ao comportamento externo do país 
e, portanto, à sua própria respeitabilidade como interlocutor de seus 
parceiros. (Barros, 1998, p.20)4

A ausência de uma moldura que acomode adequadamente as ten-
dências do mundo contemporâneo recomenda a adoção pelo Brasil de 
uma política externa aberta, flexível às transformações que estamos 
vivenciando. Isto sem prejuízo de princípios. A estrita observância 
de certos princípios que consideramos básicos confere alto grau de 

 4 Embaixador Sebastião do Rego Barros.
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previsibilidade à diplomacia brasileira e reforça sua credibilidade e 
confiabilidade. (Barbosa, 1996, p.75)5

Desta forma, temos como característica geral da política externa 
brasileira a continuidade. Esse pressuposto tem importância central 
em nossa análise, pois ao aceitar este pressuposto seria possível com-
preender melhor as possibilidades e limitações do processo de inte-
gração no Mercosul frente à política externa brasileira, tendo em vista 
que o governo brasileiro é o principal agente do bloco.

A previsibilidade e a continuidade, juntamente com o reforço dos 
princípios, tradições e valores característicos da política externa brasi-
leira, como o pragmatismo, aumentam a percepção de que se trataria 
de um política de Estado e, por isso mesmo, capaz de desvincular-se 
das mudanças de governo e de circunstâncias políticas específicas 
(Vaz, 1999).

A justificativa diplomática deste aspecto busca ressaltar o perigo e 
as consequências de possíveis escolhas equivocadas, resultantes des-
sas conjunturas governamentais. Com base nesta argumentação se 
reforça, direta e indiretamente, a necessidade de existência, eficiência 
e manutenção de formuladores capazes de construir uma compreen-
são da política externa nacional que transcenda os governos.

O outro princípio é o da prevalência da visão de futuro sobre o 
imediatismo. O Itamaraty procura atuar tendo em vista a perspectiva 
de longo prazo, evitando modismos, soluções circunstanciais e preci-
pitações que desconsideram dificuldades futuras, o grau de desgaste 
político e a eventual perda de credibilidade. O anseio mais imediato 
é avaliado com base nos seus benefícios e custos no futuro, não em 
seus resultados mais visíveis e frequentemente de apelo mais fácil. 
(Barros, 1998, p.19)6

 5 Embaixador Rubens Barbosa.
 6 Embaixador Sebastião do Rego Barros.
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20  MARCELO PASSINI MARIANO

Assumimos neste texto a premissa da existência de uma linha 
de continuidade na política externa brasileira, amplamente respal-
dada na bibliografia. Entretanto, esse entendimento tem apontado 
como causa principal a constante vigilância aos princípios defen-
didos pelos formuladores tradicionais. A atenção aos princípios e 
valores seria a explicação central para a existência de um padrão 
no comportamento do Estado brasileiro no plano internacional. É 
neste ponto que diferimos dessa linha de interpretação e pressupo-
mos que a continuidade na condução das ações externas explica-se 
mais pela organização diplomática em si – enquanto corpo político 
da estrutura estatal com grande capacidade de autorreprodução, 
através dos procedimentos já institucionalizados de transferência 
de valores, formação e arregimentação – do que pelos princípios 
apontados anteriormente.

Entendemos ser possível e necessário questionar as reais causas 
dessa continuidade, sem duvidar da existência desta margem mais 
ou menos delimitada de atuação externa. Segundo Maria Regina S. 
de Lima (1994; 2005) a estabilidade da política externa brasileira é 
resultado mais de uma narrativa construída pela diplomacia e refor-
çada por importante parcela da academia brasileira que se dedica ao 
assunto, do que um dado da realidade. A mesma autora afirma que

o forte componente institucional na formação da política externa, 
que se apresenta no papel preponderante do Ministério das Relações 
Exteriores na formulação e implementação daquela política [...] não 
apenas garantiu poder de agenda àquele ministério, como reforçou o 
mito da estabilidade da política externa como uma política de Estado 
e não de governo, o que lhe asseguraria significativa continuidade ao 
longo do tempo. (Lima, 2005)

Concordamos quanto ao “mito” de entender a política externa 
como uma política de Estado, inclusive sendo este um dos pontos 
centrais de influência sobre aqueles que analisam esse tema. Ape-
sar disso, é possível identificar na análise bibliográfica e empírica 
elementos que comprovam a existência da estabilidade da atuação 
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internacional do Brasil. O corpo diplomático apropria-se deste fato 
da realidade para reforçar seu discurso político, mas a construção dis-
cursiva não tem importância de causalidade para a continuidade da 
política externa brasileira. Esta é mais um elemento constituinte da 
história do país do que uma construção subjetiva, mesmo que ainda 
não tenhamos compreendido adequadamente as reais causas desta 
característica singular.

Neste mesmo sentido, portanto, vale lembrar a afirmação da pró-
pria autora e de Gérson Moura de que

as explicações mais completas de uma política externa não se esgotam 
naturalmente nas justificativas e motivos que ela mesma se dá. Por 
isso, devemos procurar fora das formulações oficiais as razões mais 
profundas de sua adoção. (Lima; Moura, 1982, p.361)

No entanto, não aprofundaremos essa discussão porque entende-
mos que o ponto essencial para os objetivos desta análise, que trata da 
forma como o Mercosul é trabalhado na política externa brasileira, 
não está na busca das causas mais profundas dessa continuidade, 
mas no entendimento da crescente tensão sobre alguns dos elemen-
tos formadores desta política, principalmente a partir das pressões 
sobre sua relativa estabilidade que se intensificam com a redemo-
cratização dos anos 1980 e que se ampliam nos anos 1990. O próprio 
advento da integração no Cone Sul pode ser entendido como mais 
uma fonte de pressão sobre a continuidade da política externa, como 
veremos mais adiante, já que de certa forma aumenta o número de 
atores domésticos que tentam acompanhar e influenciar a agenda 
internacional do país.

Alguns estudos específicos sobre a política externa brasileira tam-
bém demonstram que a tese da autonomia decisória do Itamaraty não 
é facilmente verificada algumas vezes, mas, mesmo assim, ressaltam a 
grande capacidade de influência do Itamaraty no processo de tomada 
de decisões e sua consequente capacidade de garantir uma relativa 
continuidade na formulação e na implementação da política externa. 
Em alguns casos, essa capacidade de influência extrapola a esfera de 
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22  MARCELO PASSINI MARIANO

atuação diplomática avançando sobre parcela das atribuições da polí-
tica econômica nacional (Farias, 2006).

No entanto, na bibliografia analisada não se verificaram estu-
dos exaustivos que permitam comprovar uma diferenciação entre o 
momento da formulação decisória e o da sua implementação. Lem-
bramos que essa divisão é um artifício analítico para melhor com-
preender a dinâmica da tomada de decisões em política externa, mas 
as informações colhidas parecem indicar que na história da política 
externa brasileira a explicação da continuidade é mais válida durante 
a implementação do que no próprio processo formulador.

No caso da política brasileira para o Mercosul, a pesquisa empírica 
realizada indicou a existência de uma ampla autonomia do Itamaraty 
ao implementar diretrizes previamente formuladas, por exemplo, no 
âmbito da Presidência da República. O fato de a diplomacia coor-
denar os trabalhos do governo brasileiro para este tema, por si só, 
garante grande autonomia decisória, já que dispõe de recursos de 
poder adquiridos durante o desenvolvimento da própria estrutura 
estatal brasileira.

Mesmo não sendo o objetivo deste trabalho, fica a sugestão para 
um maior aprofundamento futuro desta questão, pois o levantamento 
bibliográfico revelou notória escassez de estudos baseados em ins-
trumentais analíticos e teóricos específicos para o entendimento do 
desenvolvimento e funcionamento do corpo diplomático brasileiro. 
Talvez essa sugestão de análise possa ajudar a melhorar as explica-
ções das descontinuidades na política externa brasileira, como já havia 
alertado Lima (1994), permitindo compreensões mais profundas de 
momentos como o da formulação da Política Externa Independente 
no início dos anos 1960, elaborada por um grupo restrito liderado 
por San Tiago Dantas, trabalhando à margem do Itamaraty (Cervo, 
1994), ou para o breve período do governo Collor.

De qualquer forma, o ponto central para nossa análise é o reco-
nhecimento dessa singularidade da política externa brasileira que é 
explicada com base em diferentes argumentos e supostos.
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1.2 Singularidade

Nesta parte do texto, identificamos brevemente algumas expli-
cações para esta singularidade. Este esforço se justifica pelo fato de 
que na história brasileira o Ministério das Relações Exteriores e o 
seu corpo de diplomatas têm ampliado sua influência no desenvolvi-
mento da própria estrutura estatal ao longo do tempo. Isto garantiu 
grande prerrogativa na condução da política externa brasileira e, tam-
bém, do seu processo formulador (Cheibub, 1985).

Podemos dizer que uma primeira explicação fundamenta-se a par-
tir das características do país e sua localização no mundo, traduzindo-
-se na ideia de potência média. Do ponto de vista analítico, busca-se 
entender a dinâmica das relações internacionais e a especificidade 
brasileira a partir da sua situação geográfica, suas principais caracte-
rísticas estruturais e os padrões de comportamento externo.

Esse tipo de enfoque entende que as potências médias priorizam a 
construção de coalizões nas arenas multilaterais como forma de diminuir 
o poder relativo das grandes potências, o que explica a necessidade de 
aceitarem a construção destas organizações internacionais. No entanto, 
no nível regional, as potências médias buscam aumentar sua capaci-
dade de influenciar as nações menores, gestando zonas de influência 
regional com o objetivo de diminuir as possibilidades de atuação direta 
e indireta de outras potências (Sennes, 2001; Marques, 2005).

A ideia de potência média, além de contribuir para a construção 
de um arcabouço analítico que ajuda na compreensão da atuação 
internacional do Brasil, também diz respeito à forma como a imagem 
deste país é construída e reconstruída no que podemos chamar de um 
imaginário nacional.

Em estudo realizado por Marques (2005) sobre a imagem interna-
cional brasileira de potência média no período do governo Fernando 
Henrique Cardoso, verificou-se que a própria diplomacia, através de 
seus discursos e atuação nas arenas multilaterais, considera e reforça 
essa ideia. O resultado dessa postura não se resume a um esforço de 
autoidentificação perante os outros atores internacionais, mas tam-
bém na absorção desta ideia por parte das elites brasileiras.
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O fortalecimento desta visão, interna e externamente, reforçaria 
as opções que buscam aumentar a capacidade de influência brasileira 
no sistema internacional, fortalecendo a ideia de que isso resultaria 
em um aumento das margens de ação externa e no estabelecimento e 
fortalecimento de seu papel de mediador.

Essa busca por maior influência internacional não é exclusiva do 
corpo diplomático brasileiro, sendo também compartilhada pelas 
elites. Estendendo-se através do tempo, espera-se obter com essa 
postura o reconhecimento e aceitação internacional enquanto uma 
liderança regional (Lima, 2005).

Segundo Marques (2005), a elite brasileira, além de compartilhar 
da aceitação dessa imagem do Brasil como potência média, sustenta-
-se na capacidade diplomática nacional em difundir internacional-
mente essa percepção, o que acabaria justificando até a tentativa de 
alcançar um assento no Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Esse autor afirma ainda que

embora o país apresente uma extensão territorial continental, reservas 
de recursos naturais e um mercado consumidor potencial e relativa-
mente grande, o Brasil não manifesta força militar relevante ou pre-
sença considerável no comércio mundial. Contudo, o entendimento 
brasileiro do país como potência média sustenta-se na força das ideias 
e das percepções para influenciar as decisões no sistema internacio-
nal. (Marques, 2005, p.110)

Para os fins desta pesquisa, vale dizer que essa interpretação ana-
lítica e a sua consequente instrumentalização para a defesa de inte-
resses particulares reforçam as conclusões dos estudos que apontam 
uma tentativa brasileira de exercer uma liderança regional. Mais 
adiante, veremos que se não exerce uma liderança no Mercosul, ao 
menos ajuda na explicação da dificuldade em aceitar os custos ine-
rentes ao aprofundamento de um processo de integração regional. A 
imagem de potência média pode ser entendida como mais uma forma 
de justificar a pouca disposição do governo brasileiro em aprofundar 
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as instituições do bloco e criar mecanismos comunitários de finan-
ciamento da integração.

Uma segunda explicação centra suas atenções na formação do 
Estado brasileiro e na contribuição da diplomacia neste processo. Para 
esta abordagem, as origens da importância da diplomacia na história 
do país remontam à própria formação da nacionalidade brasileira, 
na qual o Estado precedeu e teve papel protagônico na construção 
nacional. Neste processo, o peso assumido pela burocracia estatal na 
sociedade brasileira pode ser considerado com um dos fatores deter-
minantes, tendo a diplomacia, enquanto corpo político-administra-
tivo, um papel de destaque (Danese, 1999; Lafer, 2004).

Essa coincidência entre Estado e nacionalidade contribuiu para o 
desempenho diplomático na defesa dos interesses estatais e, simul-
taneamente, a própria atuação externa alimentou a formação do que 
hoje é chamada de nação brasileira (Danese, 1999). Acentua-se assim 
o amplo reconhecimento de que, tradicionalmente, o Ministério 
das Relações Exteriores exerce um papel central na formulação e na 
implementação da política externa brasileira, influindo diretamente 
nas linhas e estratégias seguidas pelo governo no plano internacional. 
No entanto, esse tipo de explicação vai um pouco além, sobrevalori-
zando o papel desempenhado pela diplomacia.

Como exemplo deste certo exagero, podemos citar o período do 
Império e seu destaque diplomático com relação à sua vizinhança, 
principalmente na construção de condições futuras para a consolidação 
de suas fronteiras, o que ocorrerá definitivamente durante a Primeira 
República e mais especificamente sob a gestão de Rio Branco à frente 
da pasta de Relações Exteriores. Essa supremacia foi mais resultado da 
estabilidade e da coesão da elite imperial do que da presença marcante 
de um corpo diplomático estatal mais desenvolvido (Cheibub, 1985).

Se a funcionalidade do corpo diplomático para a formação do 
Estado brasileiro durante o Império foi relativa, ao mesmo tempo, 
podemos afirmar que, gradativamente, esta ganhou força com a 
consolidação das fronteiras nacionais através da ação diplomática no 
período Rio Branco (1902-1912), aumentando seu prestígio enquanto 
estrutura burocrática estatal entendida como eficiente e necessária.
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Apesar da grande importância atribuída à figura do Barão de Rio 
Branco e suas qualidades pessoais, tendo repercussão não somente 
no período de sua gestão, mas se prolongando através dos anos, não 
podemos deixar de ressaltar que sua gestão perpassou quatro gover-
nos – Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da 
Fonseca –, coincidindo com o auge do período representando pela 
produção de café, sendo beneficiada indiretamente pela reforma 
financeira implementada por Campos Sales e por um período de 
estabilidade institucional (Bueno; Cervo, 1986). Estava, portanto, 
gerenciando o interesse nacional que, nesta época, se confundia com 
os interesses do setor agroexportador dominante.

Se alguns estudos acadêmicos permitem relativizar o papel da 
diplomacia na formação do Estado brasileiro, por outro lado, o dis-
curso diplomático é repleto de afirmações que o acentuam e, em 
determinados momentos, permitem identificar a ligação com as for-
ças dominantes em diferentes etapas da história brasileira, como nas 
palavras do embaixador Rubens Barbosa (1996, p.71):

A diplomacia brasileira tem uma forte tradição de continuidade 
e previsibilidade, mantida há mais de um século graças ao profissio-
nalismo dos seus quadros e legitimidade que lhe tem sido tradicio-
nalmente conferida pelo consenso das forças partidárias internas.

A terceira explicação, que também nos parece ser a mais interes-
sante, é uma abordagem organizacional, que trata das características 
institucionais do processo decisório e do desenvolvimento do corpo 
diplomático através dos anos, fortalecendo-se enquanto uma agên-
cia singular na estrutura burocrática estatal brasileira. Neste caso, 
é interessante notar que, apesar do fato do Ministério das Relações 
Exteriores contar com o reconhecimento de sua importância, ele não 
tem sido objeto constante de análises mais aprofundadas sobre o seu 
funcionamento institucional.

Podemos dizer que uma das explorações mais bem realizadas se 
deu em meados dos anos 1980, com a pesquisa de Zairo Cheibub 
(1984). Há, portanto, uma grande demanda por estudos que abordem 
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os impactos sofridos pela organização como resultado do processo de 
democratização, o avanço da globalização, o surgimento dos novos 
atores domésticos interessados nos assuntos internacionais e a aber-
tura brasileira ao mercado internacional.

Neste tipo de explicação é comum que o primeiro esforço concen-
tre-se nas características institucionais da diplomacia. O corpo diplo-
mático possui uma localização específica na estrutura estatal, com 
capacidade institucional de manter-se enquanto grupo homogêneo 
e diferenciado do restante das agências burocráticas (Arbilla, 2000).

Apesar do avanço da diplomacia presidencial a partir do processo 
de redemocratização, podemos dizer que o corpo diplomático garan-
tiu a importância de sua presença na formulação e na implementação 
decisória em matéria de política externa. O simples fato das nomea-
ções para embaixadores serem quase que totalmente compostas por 
membros provenientes da estrutura diplomática nos mostra que a 
corporação consegue difundir a imagem de que possui uma capa-
cidade técnica específica imprescindível à atividade de represen-
tação externa.

Essa opinião não se concentra somente na Presidência da Repú-
blica, mas extrapola para setores como a comunidade intelectual e 
também a classe política. Uma razão para esta aparente falta de inte-
resse da classe política em ocupar cargos no Ministério resultaria da 
percepção de que as questões externas ainda estão muito distantes das 
questões de interesse do eleitorado (Arbilla, 2000).

O trecho abaixo demonstra muito bem essa realidade e também 
ajuda a revelar o entendimento da própria diplomacia sobre essa ques-
tão, em que o tratamento do tema acaba tendo finalidade de justifi-
cação burocrática da sua especificidade e também como mecanismo 
de autoidentificação de grupo.

Diferentemente da maioria dos países, nenhum cargo da estrutura 
do Ministério das Relações Exteriores, além do Ministro de Estado 
e do Consultor Jurídico, pode ser preenchido por não diplomatas. 
O Presidente da República dispõe, porém, da faculdade de indicar 
para o cargo de embaixador pessoas de sua confiança que não sejam 
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membros da carreira de diplomata. A quase totalidade dos embaixa-
dores do Brasil, no entanto, tem sido escolhida entre funcionários de 
carreira. Atualmente, ocupam funções no exterior apenas dois embai-
xadores políticos (Unesco e Cuba). Esse é um dos aspectos essenciais 
da tradição de estabilidade e de profissionalismo do serviço diplomá-
tico brasileiro. (Corrêa, 1999)7

Esse ponto diz respeito às capacidades do corpo diplomático, ao 
longo dos anos, em se fortalecer enquanto uma agência destacada na 
estrutura estatal brasileira. Ele se refere a algo que é intrínseco à orga-
nização burocrática: a busca de autorreprodução.

Nesse processo o elemento básico de explicação é a eficiência em 
transmitir valores para os seus membros, ou seja, conseguir com que 
os indivíduos aceitos na organização incorporem os princípios valorati-
vos, as relações de autoridade, os papéis previamente definidos, enfim, 
tudo aquilo que faz esse indivíduo se autodefinir enquanto membro 
deste agrupamento. Para isso diversos mecanismos podem ser empre-
gados: desde a arregimentação até mecanismos que podem ser vistos 
como verdadeiros ritos de passagem nos quais se consolidam a acei-
tação de papéis e a legitimação das relações de autoridade.

O Itamaraty é uma divisão administrativa do Estado que desen-
volveu internamente mecanismos de identificação que permitem 
aos seus membros diferenciar-se dos demais integrantes da estrutura 
estatal nacional e, mais amplamente, do restante da sociedade. Para 
que isso ocorresse, não bastou somente o reconhecimento dos pró-
prios membros deste grupo, mas o dos atores que se encontram fora 
da própria corporação, reforçando a percepção de se tratar de um fato 
da realidade que caracteriza a diplomacia brasileira enquanto tal. As 
pesquisas recentes que avaliam a percepção das elites e dos públicos 

 7 Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, então secretário-geral das Relações 
Exteriores no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos 
(CEFARH) da secretaria de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República na palestra “A política externa brasileira”. Brasília, 
5/11/1999.
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de massa sobre essa questão parecem validar esse argumento (Souza, 
2002; Holzhacker, 2006).

O rigoroso processo de arregimentação e os cursos realizados para 
o ingresso na carreira diplomática, nas palavras de Cheibub (1985, 
p.128), “tem sido a forma através da qual o Itamaraty consegue neu-
tralizar a heterogeneização crescente dos seus quadros e manter um 
alto grau de coesão e um sprit de corps bem desenvolvido entre seus 
membros”.

Um outro aspecto relativo à essa capacidade de autorreprodução 
centra-se em sua adaptabilidade às mudanças de governo e, também 
de regime político, como ficou bem demonstrado no período militar 
sob o governo Castelo Branco. Nessa época, a organização aceitou 
momentaneamente as novas diretrizes governamentais, afastando-se 
da formulação da política exterior e “trocou dignidade por sua inte-
gridade para evitar a caça às bruxas que surgia em outras agências” 
(Pinheiro, 2004). Após o fim do período Castelo Branco, a corpora-
ção ganhou gradativamente a confiança do núcleo governamental, 
tendo seu ápice no governo Geisel com a implementação do que veio 
a ser chamado de “pragmatismo responsável” na política externa 
brasileira.

Essa capacidade adaptativa não se refere somente às mudan-
ças governamentais, mas também às novas ideias trazidas por seus 
novos integrantes. A corporação demonstrou, a partir dos mecanis-
mos institucionais construídos ao longo dos anos, grande capacidade 
de moldar novos conceitos aos princípios, diretrizes e valores que a 
organização tradicionalmente busca manter como forma de susten-
tar a ideia de continuidade ou, nas palavras de Arbilla (2000, p.346), 
“aparência de continuidade”.

As inovações têm maiores chances de se institucionalizar quando 
são provenientes do Poder Executivo. No entanto, também existem 
dificuldades para compor os quadros representativos das mudanças 
de governo na própria estrutura do Ministério de Relações Exte-
riores, indicando que muitas vezes a orientação presidencial busca 
sua adaptação aproveitando-se das divisões internas da corporação 
diplomática (Ibid.).
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No que se refere ao espírito de corpo do Itamaraty, ou sentimento 
de identificação enquanto grupo diferenciado e presente no interior 
da estrutura estatal brasileira, podemos dizer que este se iniciou no 
período da gestão Rio Branco e seguiu, posteriormente, reforçando-
-se até o primeiro governo de Getúlio Vargas, com o desenvolvimento 
da organização e de sua expansão burocrática (Bueno, 1992). Letícia 
Pinheiro (2004) afirma que o Barão de Rio Branco, enquanto artífice 
da construção deste espírito de corpo do Itamaraty, reeditou uma rea-
lidade já existente no período Imperial, quando se realizava o recruta-
mento dos novos integrantes nas famílias da elite que nutriam relações 
profundas com a política oficial ou com o setor militar. Assim, nessa 
gestão, houve também uma preocupação com a padronização da 
origem social dos novos membros a fim de garantir maior coesão no 
interior da organização.

Os processos de construção de identidade de grupo não se baseiam 
somente no desenvolvimento dos mecanismos de autoidentificação, 
mas também é muito relevante a capacidade de criar as condições 
para que sejam percebidos pelo demais atores enquanto um grupo 
específico e, neste caso, o reconhecimento da comunidade interna-
cional é essencial.

Ao analisar a política externa durante o período militar Shiguenoli 
Miyamoto reforça a ideia de que

o que se deve pensar no intercâmbio do Brasil com o resto da comu-
nidade internacional é a existência de uma instituição burocrati-
zada, hierarquizada, que mantém através da formação de um corpo 
altamente preparado, uma tradição de dezenas de anos em assuntos 
diplomáticos. (Miyamoto, 2000, p.191)

Dentre as interpretações que buscam entender a política externa 
brasileira a partir das suas relações com a estrutura política e institu-
cional, está aquela baseada na constatação do isolamento burocrático 
da diplomacia, a qual se debruça, entre outras coisas, sobre as reper-
cussões desta característica sobre as decisões tomadas, seus efeitos 
sobre a ampliação do debate das questões externas, as possibilidades 
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de controle em um ambiente democrático e, também, a legitimidade 
do processo decisório (Lima, 1994, 2000; Vieira, 2001; Pinheiro, 
2004; Oliveira, 2005a).

Essa característica singular resultou, entre outros fatores, em um 
relativo isolamento na forma como o debate sobre as questões inter-
nacionais foi conduzido pela diplomacia, havendo ainda pouco inter-
câmbio de informações com o restante da sociedade (Pinheiro, 2004).

As características insulares do Itamaraty possuem origens estru-
turais importantes que permitem sua especialização, eficiência e 
também um distanciamento da política doméstica, além da pouca 
interação com outros setores componentes da sociedade brasileira. 
O resultado mais evidente é o diminuto debate existente na opinião 
pública acerca das questões internacionais e sobre a forma como a 
diplomacia tem conduzido essas negociações (Lima, 2000; Pinheiro, 
2004; Cerqueira, 2005).

Do ponto de vista estrutural podemos descrever ao menos três 
fatores predominantes.

1.2.1 Ausência de canais institucionalizados de 
participação e controle da política externa brasileira

O primeiro é a restrição dos canais institucionalizados de parti-
cipação política e controle da política externa. Consequentemente, 
há limitações na incorporação de novas ideias e interesses na pauta 
de discussão, restringindo a capacidade real de influenciar a gestão 
das relações exteriores do Brasil a um pequeno número de pessoas 
(Vieira, 2001).

A inadequação dos mecanismos institucionais que viabiliza-
riam a expressão dos grupos de interesses não se restringe somente 
aos diversos setores da sociedade civil, mas também a outras esferas 
governamentais, o que pode, em alguns casos de disputas relativas às 
negociações comerciais internacionais, resultar em perdas dos pleitos 
encabeçados pela diplomacia. O tratamento dos assuntos relativos 
à política comercial, que normalmente exigiria a participação mais 
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ampla de outras agências do próprio governo federal, quando fica 
muito concentrado na diplomacia econômica acaba tendendo a uma 
perda de sua eficiência. Em alguns casos específicos, em que esta 
situação é momentaneamente superada percebe-se a possibilidade 
de resultados favoráveis, como na vitória brasileira nos casos do aço 
e de patentes de medicamentos no âmbito da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) (Oliveira, 2005b).

As críticas sobre a insuficiência de canais formais ou informais, 
que viabilizem a ampliação do leque de atores e interesses na agenda 
da política externa brasileira, e também o seu controle democrático, 
são corroboradas por recente estudo a respeito das percepções das eli-
tes e dos públicos de massa sobre o tema (Holzhacker, 2006). Apesar 
do reconhecimento de um avanço neste sentido, ao menos nos últimos 
anos, a percepção geral é de que as possibilidades reais de interação 
com os formuladores tradicionais da pauta brasileira de relações exte-
riores ainda é reduzida e, mesmo quando há essa oportunidade, os 
resultados são mais informativos das opções existentes e das escolhas 
realizadas. Dependendo do tema e do interesse do corpo diplomático 
pode haver maior ou menor abertura à participação.

Em recente estudo que abordou a aceleração ou bloqueio da trami-
tação de projetos de lei, durante o primeiro governo de Lula da Silva, 
relacionados às negociações comerciais internacionais e especifica-
mente à Área de Livre Comércio das Américas (Alca), percebeu-se 
a utilização por parte do Poder Executivo dos mecanismos existentes 
para influenciar a tramitação da pauta do Legislativo. Assim, parece 
haver forte correspondência entre as medidas com o objetivo de con-
trolar o debate legislativo e os interesses publicamente manifestados 
pelo Itamaraty, em seus discursos ou nas posições tomadas nessas 
grandes negociações. Assim, no que se refere ao controle da política 
externa brasileira, ainda se verifica uma capacidade ampliada de ação 
autônoma da diplomacia, na qual instrumentos democráticos de con-
trole ainda são pouco desenvolvidos (Oliveira, 2005b).

O mesmo poderia ser dito no período dos governos de Fernando 
Henrique Cardoso, quando esta autonomia se manteve e a capacidade 
de influência da diplomacia para além da esfera dos temas externos 
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foi importante. Como regra geral, o sistema político brasileiro per-
mite ao Poder Executivo gerenciar a agenda internacional mantendo 
o papel central da diplomacia estatal, enquanto o Poder Legislativo 
ainda manifesta o costume de abster-se da sua capacidade decisória 
evitando contrariar acordos aprovados pela presidência da República 
(Cerqueira, 2005; Mariano, 2001).

Um exemplo que demonstra essas conclusões e, principalmente, 
com relação à instrumentalização do apoio de setores da sociedade 
civil, foi a criação por decreto presidencial da Seção Nacional da Alca 
no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. A seção tinha o 
objetivo de manter os diversos setores da sociedade civil informados, 
ou “em estado de alerta”, sobre o andamento das negociações da Alca. 
Esse fato é interessante tendo em vista o objeto desta obra, já que esta 
postura do governo brasileiro, pelo menos até 2003, não se verifica no 
caso do Mercosul. Podemos dizer inclusive que a postura é invertida, 
uma vez que a ampliação dos mecanismos de participação de novos 
atores no processo parece ser vista como um elemento que impede a 
manutenção da autonomia diplomática sobre o assunto.

1.2.2 A relativa autonomia do Itamaraty e a 
autorização presidencial

O segundo fator refere-se à forma como a relativa autonomia do 
Itamaraty é operada. A conclusão geral é que no sistema presidencial 
brasileiro há uma relação direta entre a relativa autonomia gozada 
pelo Itamaraty e a autorização recebida pela figura presidencial 
(Lima, 1994). A autora descreve que a variação se dá no estilo presi-
dencial para conceder essa autorização, que pode ser por delegação, 
como no período do governo Médici, ou por afinidade de posições 
entre a presidência e o corpo diplomático, como no período dos gover-
nos Geisel e Sarney, podendo inclusive concluir sobre a existência 
de uma maior autonomia em momentos de autoritarismo do que de 
democracia, tendo em vista o papel que pode ser desempenhado pelo 
Poder Legislativo em um ambiente de abertura política.
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Segundo Marques (2005), a política externa, em geral, acaba 
expressando as concepções gestadas pela diplomacia estatal, tendo 
posteriormente a aprovação presidencial. No entanto, isso não signi-
fica ausência de oposição, mas esta tende a ser pontual e não se mani-
festa com relação aos objetivos mais gerais.

1.2.3 Cultura política e legitimação do corpo 
diplomático

O terceiro e último fator estrutural se concentra nas característi-
cas dominantes da cultura política nacional e da legitimação obtida 
pelo corpo diplomático em relação às suas atividades. Já abordamos 
anteriormente a tendência geral de abdicação do Poder Legislativo 
em relação às questões internacionais e a dificuldade sentida pelos 
setores sociais organizados em participar das discussões e influenciar 
a tomada de decisões.

No entanto, alguns autores reforçam o resultado desse modo de 
operação (Lima, 1994, 2000; Vieira, 2001) ao permitir o estabeleci-
mento de uma percepção de consenso interno baseado na ideia da 
existência de um interesse nacional unitário, na qual a diplomacia 
cumpriria um papel legítimo através da constante vigilância de defesa 
e promoção desse interesse geral.

É importante notar que as relações institucionais presentes no sis-
tema político brasileiro e a forma como as questões internacionais são 
encaminhadas acompanham, por outro lado, uma cultura política que 
delimita essa realidade como legítima, na qual a ideia da existência de 
uma agência estatal especializada para o tratamento destas questões 
assume o atributo de tradicional, reforçando o caráter de continui-
dade descrito anteriormente. Vale ressaltar que esse tipo de conclusão 
respalda-se em alguns estudos realizados com a finalidade de avaliar 
as percepções de diferentes atores sociais e dos públicos mais gerais 
sobre a agenda externa brasileira (Souza, 2002; Holzhacker, 2006).

A avaliação dos elementos subjetivos que apontam para uma 
percepção geral de continuidade na forma como as relações políticas 
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específicas aos temas internacionais são geridas reforça, de alguma 
forma, o argumento da singularidade da política externa brasileira 
baseada em uma relativa continuidade, lembrando que este é um dos 
pressupostos centrais deste trabalho.

Além dos fatores estruturais acima apontados, é importante 
lembrar que isoladamente estes não seriam suficientes para o for-
talecimento da autonomia diplomática e o seu relativo insulamento 
das questões domésticas. Também devem ser considerados os fato-
res conjunturais, representados pela especificidade dos temas que 
ao longo do tempo compõem a agenda internacional brasileira e os 
impactos internos provenientes das consequências das escolhas exter-
nas. Neste sentido, os efeitos da abertura econômica dos anos 1990 e 
o avanço do processo de globalização tendem a distribuir os impactos 
sobre diversos setores sociais, fazendo com que as probabilidades de 
politização da política externa aumentem (Lima, 2000).

Apesar da tese do insulamento burocrático ter certo respaldo na 
bibliografia especializada, é importante notar que em alguns momen-
tos essa relação não é tão automática. Em estudo realizado sobre a 
atuação do Brasil nas negociações do GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), relativo ao período de 1947 a 1993, Farias (2006) 
constatou que, neste caso em particular, outras agências tiveram uma 
importante atuação influindo diretamente na formulação da política 
externa brasileira e, consequentemente, diminuindo a liberdade do 
Itamaraty em administrar essas questões.

Em estudo realizado sobre o contencioso a respeito da informática 
entre Brasil e Estados Unidos durante os anos 1980, Tullo Vigevani 
(1995) demonstra as limitações da autonomia dos atores domés-
ticos participantes da formação da política externa, neste caso em 
particular, que assumiram uma postura defensiva diante das fortes 
pressões externas e dos interesses organizados fora do âmbito de 
influência doméstica.

Entendemos que o trabalho de Farias (2006) não é suficiente para 
invalidar a tese do insulamento burocrático e, inclusive, não era o seu 
objetivo; no entanto, suas considerações, somadas às conclusões de 
Vigevani (1995), demonstram que o processo decisório sobre política 
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externa no Brasil é por demais complexo e ainda pouco estudado, exi-
gindo pesquisas empíricas sobre momentos específicos de sua formu-
lação e de sua implementação, como forma de estabelecer as relações 
de causalidade existentes no âmbito da atuação externa do país.
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