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3  
AS preSSõeS Sobre A diplomAciA no 

póS-GuerrA FriA

O objetivo deste capítulo é delimitar a existência de uma crescente 
tensão entre a conhecida continuidade da política externa brasileira e 
uma nova realidade marcada pela intensificação acentuada de pres-
sões resultantes do contexto doméstico, principalmente a partir da 
redemocratização brasileira, e das alterações no sistema internacional 
a partir do final da Guerra-Fria.1

Essas pressões com origens diversas afetam diretamente a diplo-
macia. Não é nosso objetivo explorar profundamente esse assunto, 
mas apenas levantar alguns fatores que contribuem para essa reali-
dade, a fim de demonstrar como essas pressões desafiam a conhecida 
capacidade de adaptação do corpo diplomático e contrastam com a 
intenção deste de formatar um modelo de integração para o Mercosul 
delimitado pelas características que permitiram manter esse relativo 
insulamento burocrático.

A diplomacia reconhece essa nova realidade na qual surgem novos 
atores com intenção de influir na formulação da agenda externa brasi-
leira. No entanto, em seu discurso busca diminuir a possibilidade de 

 1 Essa nova realidade tem sido abordada por diversos autores que trabalham, 
direta ou indiretamente, com o tema (Hirst; Lima, 2002; Oliveira, 2005b; Preto, 
2006; Sanchez, 2006; Holzhacker, 2006).
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tensão e valorizar a ideia de respaldo social obtido tradicionalmente 
por essa corporação no trato das questões externas.

O aprimoramento do diálogo com a sociedade é indispensável por 
três razões fundamentais. Duas são evidentes: a necessidade de que a 
política externa reflita cada vez mais fielmente os interesses da popula-
ção e de que o Itamaraty preste conta com regularidade de suas políticas 
e ações. A terceira razão é menos óbvia, mas de fundamental impor-
tância: é o respaldo da sociedade que legitima e fortalece as posições de 
negociação brasileiras nos mais diversos temas internacionais. [...] A 
preservação dos interesses do país no relacionamento com os demais 
Estados será tanto mais defensável quanto mais respaldadas interna-
mente forem as posições adotadas pelo Itamaraty. (Barros, 1998, p.23)2

É interessante notar que a política externa em países com um sis-
tema político caracterizado por uma democracia pluralista consoli-
dada, em geral, apresenta significativa dificuldade em manter uma 
mesma linha de atuação externa por um longo período de tempo, 
visto que é necessário lidar com uma maior complexidade resultante 
da grande diversidade de interesses no jogo político doméstico e, 
assim, adaptar suas ações externas ao atendimento dos anseios inter-
nos (Deutsch, 1982).

A afirmação acima, ao mesmo tempo que contrasta com a reali-
dade brasileira em termos de ampliação da sua agenda internacional, 
também sugere a possibilidade de que o aprimoramento das institui-
ções democráticas nacionais possa melhorar as condições de partici-
pação e controle sobre as escolhas externas.

3.1 A democratização

A democratização a partir de meados dos anos 1980 resultou 
em modificações importantes para a formulação da política externa 

 2 Embaixador Sebastião do Rego Barros.

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   68 23/12/2015   15:16:10



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  69

brasileira, em grande parte devido à existência de um pluralismo con-
flituoso na vida doméstica. A consequência direta, reforçando o que 
já foi afirmado, tem sido a diminuição da autonomia do Ministério 
das Relações Exteriores sobre a tomada de decisões que trata destas 
questões, tornando o processo cada vez mais politizado e revelando 
a crescente dificuldade em definir o que seria o interesse nacional 
(Amaral Jr., 2003). Isso explica, de certa forma, o debate acadêmico 
sobre as mudanças ocorridas dentro dos limites dados pela tradição 
de continuidade (Santiso, 2002).

Apesar de datarmos o momento em que ocorre a intensificação 
dessas tensões, é importante lembrar que o Itamaraty desfrutou de 
uma maior autonomia justamente durante os períodos autoritários, 
em contraposição aos momentos de maior democratização quando 
o aumento das pressões políticas domésticas influencia, em alguma 
medida, o processo de formulação externa (Marques, 2005).

A própria Constituição de 1988 define como orientação básica de 
nossas relações internacionais a defesa da democracia e dos direitos 
humanos enquanto elementos formadores de nossas ações no plano 
internacional (Santiso, 2002).

Se por um lado não podemos afirmar que há uma grande ampliação 
da participação na esfera decisória em matéria de política externa, por 
outro, a partir da pesquisa empírica realizada para este trabalho reforça-
-se as evidências encontradas em recente estudo que analisou os discur-
sos dos principais chanceleres nestes últimos quinze anos (Holzhacker, 
2006), que demonstra o esforço diplomático em reconhecer as mudan-
ças impostas pela democratização do sistema político e em afirmar que 
o Itamaraty está aberto às demandas provenientes dos atores sociais.

Tanto nas atividades diplomáticas tradicionais quanto na pres-
tação de serviços, o Itamaraty orientou-se nos anos de 1995 a 1998 
por uma meta fundamental, o da crescente aproximação da insti-
tuição com a sociedade. Embora desde a redemocratização do país 
em 1985, o MRE já se viesse abrindo, de modo progressivo, ao diá-
logo com os mais diversos grupos e entidades sociais, operou-se ao 
longo dos últimos quatro anos um aprofundamento da interação com 
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parlamentares, governos estaduais e municipais, empresários, sindica-
listas, ONGs e imprensa. Esta nova dimensão do diálogo com a socie-
dade derivou do espírito democrático e de transparência que marca o 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e da convicção de 
que a política externa será tanto mais eficiente como instrumento para 
o desenvolvimento do país quanto mais afinada estiver com os anseios 
e preocupações da sociedade brasileira. (Barros, 1998, p.27)3

Numa concepção de política externa mais antiga, os Estados são 
os únicos atores com competência internacional. Numa visão mais 
moderna, no entanto, concebe-se que no Estado democrático a polí-
tica externa é formulada a partir de um leque de atores domésticos, 
extrapolando o âmbito estritamente governamental.

Neste trabalho, utilizamos uma concepção semelhante à exposta 
por Marcel Merle (1990), na qual a diplomacia corresponde a uma 
parcela importante da totalidade de atores com capacidade de ter 
algum tipo de influência na formulação e na implementação da polí-
tica externa de um Estado. Dentro deste conjunto participam tanto 
atores domésticos – empresariado, organizações sindicais, organi-
zações não governamentais, governos não centrais, entre outros –, 
quanto atores transnacionais como organizações internacionais inter-
governamentais, organizações não governamentais internacionais, 
empresas transnacionais, organizações religiosas e outros.

Essa concepção parte do diagnóstico de que as relações interna-
cionais contemporâneas têm convivido cada vez mais com fenôme-
nos de criação de laços de solidariedade que ultrapassam as fronteiras 
estatais, nas quais os interesses, valores e referências muitas vezes se 
estabelecem sem respeitar as vontades nacionais. Essa solidariedade 
transnacional acaba, de uma maneira ou de outra, competindo com 
a autoridade estatal. Ao mesmo tempo, está longe de configurar-se 
enquanto uma alternativa viável.

Assim, se o Estado nacional se mantém, mesmo com todos esses 
elementos de fragilização, então a política externa também mantém 

 3 Embaixador Sebastião do Rego Barros.

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   70 23/12/2015   15:16:10



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  71

a sua importância. Em resumo, considerando todos estes elementos 
característicos da realidade atual, aceitamos a definição proposta 
por Merle (1990) que entende a política externa como o “conjunto 
de iniciativas que emanam do ator estatal, tendo em vista mobilizar 
para o seu serviço o máximo de fatores disponíveis tanto no ambiente 
interno como no ambiente externo”.

Esses novos atores na formulação da política externa brasileira 
organizam-se em grupos representantes de interesses específicos e, 
assim, é importante considerar que há uma grande variação entre eles 
no que se refere ao ímpeto em participar ou tentar influir. Alguns 
têm um interesse muito mais direto nos assuntos externos, como os 
exportadores, enquanto outros podem ter um interesse momentâneo 
sobre determinados assuntos (Haas; Whiting, 1956).

Na realidade brasileira, e conforme já foi abordado anteriormente, 
é claro o predomínio do Ministério das Relações Exteriores como ator 
central na definição da atuação externa. No entanto, a bibliografia 
especializada diagnosticou, a partir dos anos 1990, o aumento da ati-
vidade de novos atores (Preto, 2006).

A análise de Hirst e Lima (2002) demonstra a relação entre o 
aumento da diversidade de atores com interesse específico nas ques-
tões externas e o aumento dos impactos sobre a forma como o Brasil 
tem se comportado no plano internacional. O resultado disso foi um 
processo decisório mais complexo, havendo a participação de atores 
domésticos e internacionais, impactando também sobre a forma de 
atuação da diplomacia oficial.

É possível inclusive afirmar que, a partir da gestão de Celso 
Lafer (2001-2002) como chanceler, há um reconhecimento público 
da necessidade de ampliação dos instrumentos de interação entre a 
diplomacia e os demais atores domésticos (Oliveira, 2005b).

No entanto, o fato de haver ampliação do diálogo com os diversos 
atores interessados em discutir a atuação brasileira no mundo, o que 
de fato tem acontecido,4 não garante necessariamente a incorporação 

 4 Um dos casos que pode exemplificar a existência de canais de interação entre 
negociadores governamentais brasileiros, principalmente a diplomacia, com 
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de reivindicações setoriais às decisões e posturas externas. Em geral, 
a aceitação de demandas setoriais ocorreu quando houve concordân-
cia prévia por parte dos negociadores oficiais (Cerqueira, 2005). Essa 
afirmação é especialmente válida no que se refere às posições brasi-
leiras nas negociações do Mercosul, entre as quais, várias vezes, ou 
ocorre a resistência ao atendimento das demandas ou há certa instru-
mentação destas, conforme veremos em capítulo mais adiante.

A opinião pública é outra fonte de pressão sobre a relativa estabili-
dade da política externa brasileira que começa a ser melhor estudada. 
Até poucos anos atrás, o entendimento geral era de que a opinião 
pública não se interessava pelos temas internacionais, o que parecia 
ter respaldo na pesquisa empírica. Atualmente, essa afirmação está 
sendo relativizada, já que diversos temas da área de relações interna-
cionais têm repercussão direta sobre a vida das pessoas e, em alguns 
casos especiais, há manifestações claras desta nova realidade.

Mesmo sendo apenas uma das formas de verificação dessa 
mudança, basta fazer uma rápida pesquisa cronológica em bancos 
de dados de notícias de alguns dos principais jornais brasileiros para 
perceber que, pelo menos a partir da segunda metade dos anos de 
1990, há uma crescente presença deste tipo de notícia em relação aos 
outros temas em pauta.

Assim, o pressuposto de que existe um absoluto desinteresse 
e grande desconhecimento a respeito dos assuntos internacionais 
por parte da população tem, cada vez mais, perdido a sua validade. 
Algumas pesquisas empíricas recentes demonstraram interessantes 
surpresas a esse respeito. Cerqueira (2005), ao estudar a diplomacia 
presidencial no período Fernando Henrique Cardoso, demonstrou 
que a performance internacional do presidente atraía a atenção dos 
meios de comunicação sobre as ações externas e, quanto mais um 
tema permanecia na pauta jornalística, mais relevante se tornava para 

organizações não governamentais foi a atuação dos países em desenvolvimento 
em torno da flexibilização do acordo de Propriedade Intelectual no âmbito da 
OMC (Trips), motivados pelo sucesso da política brasileira de apoio governa-
mental aos portadores do HIV/AIDS (Santos, 2005).
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o debate público. O resultado foi uma crescente atenção por parte dos 
principais formadores de opinião, enfraquecendo, paulatinamente, 
o papel central desempenhado pelo corpo diplomático de transmitir 
à sociedade as informações sobre as ações implementadas diante de 
uma determinada visão do sistema internacional.

Por outro lado, Holzhacker (2006), ao analisar as atitudes das eli-
tes e dos públicos de massa em relação ao debate presente no âmbito 
diplomático, constatou que ainda há forte capacidade de coordena-
ção dessa discussão por parte do Itamaraty. No entanto, para essa 
autora, fica claro o momento transitório vivido pela sociedade bra-
sileira com respeito a essa questão, na qual a gestação dos temas da 
agenda externa ganha sentido inverso, deixando a tradicional lógica 
de uma determinada elite burocrática levar à sociedade uma agenda 
pré-formatada. A consequência desta transição tem sido a presença 
de posições divergentes, em alguns casos contraditórias, entre as eli-
tes e os públicos de massa, assim como entre a diplomacia oficial e a 
sociedade em geral.

3.2 A liberalização, a abertura da economia e a 
internacionalização brasileira

Se a democracia facilitou o estreitamento da ligação entre a forma-
ção de nossa política externa e a opinião pública, além da presença de 
novos atores, também é verdade que a abertura econômica em dire-
ção ao mercado internacional – seja através da dependência em relação 
aos investimentos externos, da internacionalização das empresas 
nacionais, do movimento de fusão entre grandes conglomerados 
empresariais, ou dos resultados das privatizações realizadas – alterou 
significativamente a composição dos interesses que normalmente se 
fazem representar nas decisões externas, já que a maior interdepen-
dência no plano econômico, além de outras áreas, muda a distribuição 
dos benefícios obtidos e das perdas.

As consequências da adesão aos regimes econômicos internacio-
nais são forças que diminuem a capacidade diplomática em manter a 
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confortável situação de insulamento burocrático. Ainda que perma-
neçam elementos importantes da prática da delegação ao Poder Exe-
cutivo do trato público com respeito às questões internacionais. Isso 
é fruto não de sua prerrogativa sobre a política externa estabelecida 
pela própria Constituição Nacional, o que lhe garante uma grande 
dose de legitimidade, mas também da percepção construída, através 
dos anos, de que assim deveria ser, tanto por parte das elites políticas 
como do Poder Legislativo (Lima, 2000).

Esse tipo de percepção, que influencia o restante da sociedade, 
perde gradativamente suas condições de sustentação, conforme 
aumentam os interesses em competição, principalmente no que se 
refere às consequências diretas sobre o cotidiano da população, mul-
tiplicando as diferenças de opinião e postura (Holzhacker, 2006).

Com relação ao Mercosul, como veremos mais adiante, essa situa-
ção parece ter chegado a um ponto sem retorno, pelo menos no que 
diz respeito à realidade brasileira a partir de 2005.

Outra ordem de fatores que contribui com as pressões para uma 
ampliação da discussão sobre as questões externas surge quando o 
Brasil passa a participar de forma mais intensa das grandes negocia-
ções internacionais, tanto na esfera política como econômica – espe-
cialmente no âmbito da ONU e da OMC – e nas negociações em 
torno de processos de integração regional como o Mercosul e a Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca).

Essa nova realidade reforça a atração de mais atores domésticos ao 
debate sobre as questões internacionais e a atuação brasileira. Neste 
sentido, houve maior pressão para o surgimento de novos canais ins-
titucionalizados de comunicação e participação da sociedade civil, 
assim como de outras instâncias governamentais, sobre o Ministério 
das Relações Exteriores que, a despeito disso, ainda concentra grande 
parte do poder decisório na construção da estratégia de inserção inter-
nacional do país.

Essas experiências resultantes geralmente da criação de meca-
nismos negociadores com algum grau de institucionalização, prin-
cipalmente no caso da integração regional, estão profundamente 
relacionadas a temas domésticos e internacionais, chegando em 
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alguns casos a perder o sentido em fazer este tipo de separação. Além 
disso, produzem impactos reais sobre o estilo de vida de parcelas 
importantes da população e alteram a percepção dos grupos domésti-
cos e da opinião pública com respeito às influências do sistema inter-
nacional sobre a vida cotidiana (Cerqueira, 2005; Holzhacker, 2006).

Vale notar que na atual crise do Mercosul, em virtude do reco-
nhecimento das consequências efetivas originadas pelo seu caráter 
absolutamente comercial, houve uma mudança de atitude e de per-
cepção quase que generalizada no sentido da necessidade de alterar o 
seu formato institucional como forma de diminuir os impactos nega-
tivos a partir da criação de instrumentos e políticas específicas para 
essa finalidade (Camargo, 2006).

Já as negociações sobre a possibilidade de criação de uma Alca, 
em especial no período que vai de 1997 a 2003, serviram de ensaio a 
respeito do conjunto de pressões que podem modificar substancial-
mente a forma como o Estado brasileiro trata as questões internacio-
nais. Apesar de este ser somente um processo negociador e, portanto, 
sua implementação seria executada em um momento posterior, o que 
difere em muito da metodologia de integração adotada no Mercosul, 
verificou-se um nível de discussão inédito sobre a repercussão de um 
bloco formado pela totalidade dos países do continente americano, 
com exceção de Cuba, e com a presença determinante da potência 
norte-americana.

Mesmo com o apoio tácito da diplomacia brasileira à postura pre-
dominante de reprovação à formação deste bloco e apesar da pre-
sença de opiniões diversas, podemos dizer que o debate público foi 
amplo o bastante para conseguir, mesmo que momentaneamente, 
quebrar o padrão de baixo perfil de mobilização com respeito aos 
assuntos internacionais, sendo que o empresariado, as organizações 
sindicais, os partidos políticos, as diferentes organizações da socie-
dade de civil, com destaque para setores da Igreja Católica, além do 
próprio Congresso Nacional, manifestaram-se e interagiram com 
grande intensidade (Vigevani; Mariano, 2003; 2005; Oliveira, 2003).

Vale ressaltar, como exemplo deste período, a campanha política 
transnacional em torno da realização de plebiscitos em diferentes 
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países sobre a Alca e, também, a formação da Aliança Social Conti-
nental, composta por uma rede de organizações sociais presentes em 
diversos países do continente, com finalidades diversas, mas conju-
gando esforços e estratégias contrárias ao avanço do processo.

O fato interessante deste tipo de coalizão social que ultrapassa 
as fronteiras nacionais é que, mesmo após os motivos iniciais pelos 
quais se formou a coalizão estarem superados, ainda permanecem os 
laços de solidariedade criados, permitindo a continuidade das ativi-
dades no sentido de intervir em outras arenas de negociação como, 
por exemplo, o acordo de criação de uma área de livre comércio entre 
o Mercosul e a União Europeia, assim como nos resultados das nego-
ciações comerciais multilaterais.

As modificações não se restringiram ao nível das atitudes, formas 
de interação e de repercussão sobre a cultura política, mas também 
demonstraram que as estruturas do Estado, quando orientadas sob 
uma forte perspectiva de perda nas suas capacidades de exercício legí-
timo do poder, implementam modificações organizacionais, mesmo 
que limitadas, no sentido de lidar com essa crescente complexidade de 
interesses e, simultaneamente, ganhar agilidade diante das demandas 
oriundas da participação nas negociações comerciais internacionais.

Exemplo importante deste fato foi a criação de mecanismos 
formais ou informais para dar conta das transformações contem-
porâneas, como o Fórum Empresarial das Américas, a Coalizão 
Empresarial Brasileira, Seção Nacional da Alca (Senalca), a Seção 
Nacional da Europa (Seneuropa), o Comitê Empresarial Permanente 
e o Fórum Empresarial Mercosul-Europa (Oliveira, 2003).

É possível ainda afirmar que o entendimento geral de aceitação 
da existência de uma diferença de tempos entre a política externa e 
a política doméstica, que é comumente relembrado nos discursos da 
diplomacia oficial, se torna cada vez mais insustentável.

No caso do debate sobre a Alca, além de reviver os componentes 
culturais e ideológicos representados no sentimento antiamericanista, 
as posições contrárias tiveram forte apoio dos setores descontentes 
com os resultados das reformas liberalizantes (Albuquerque, 1992). 
As percepções orientadas pela forte desconfiança, tanto nas elites 
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quanto nos públicos de massa sobre os possíveis efeitos da criação da 
área de livre comércio hemisférica demonstraram a inexistência de 
um consenso social capaz de sustentar um processo como este; além 
do desafio colocado para o corpo diplomático no sentido de tentar 
coordenar processos tão complexos (Vigevani; Mariano, 2003; Holz-
hacker, 2006).

Outro aspecto que deve ser considerado na atuação externa bra-
sileira no pós-Guerra Fria é o surgimento e a consolidação do fenô-
meno da diplomacia presidencial (Danese, 1999; Preto, 2006). Não 
menos importante do que o conhecimento das linhas gerais da política 
externa brasileira, o desempenho da liderança presidencial mostrou-
-se como um fator capaz de impulsionar ou, em determinados casos, 
modificar e até dificultar os rumos da condução das negociações 
externas. Por essa razão, constitui-se em mais um elemento rele-
vante a ser levado em consideração, principalmente no que se refere 
à necessidade de avaliação da condução decisória e da conformação 
do modelo de integração adotado no Mercosul, inclusive porque esse 
fenômeno pode ser identificado já no processo de aproximação entre 
Brasil e Argentina a partir da assinatura da “Declaração de Iguaçu” 
pelos presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín, em 1985.

Vale ressaltar que tanto na sua constituição como ao longo de 
todo o processo negociador do Mercosul é crescente a concentração 
da vontade política para o aprofundamento da integração na figura 
presidencial (Danese, 1999; Malamud, 2001; Pinheiro, 2004).

Em pesquisa realizada sobre a diplomacia presidencial, Preto 
(2006) descreve a existência de diversas nomenclaturas para o mesmo 
fenômeno: “nova diplomacia presidencial”, “diplomacia pessoal”, 
“diplomacia personalizada”, “diplomacia de cúpula”, “diploma-
cia de chefes de estado ou de governo” e, também, “diplomacia de 
mandatários”.

Além do fato de ainda ser pouco estudada, a autora também con-
cluiu que o seu conceito ainda permanece indefinido e, se por um lado 
diversos autores não identificam problemas sérios na sua utilização, 
outros entendem que a indefinição denota imprecisão e impede o seu 
uso nas análises realizadas.
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Entendemos que evitar o seu uso, o que não tem acontecido na 
bibliografia mais recente, pode ser um exagero, já que o fato con-
creto foi verificado empiricamente e revela um aumento da atividade 
externa da figura presidencial. Assim, nesta pesquisa, utilizamos o 
termo diplomacia presidencial que é predominante na bibliografia 
especializada e, ademais, acreditamos que a indefinição na nomen-
clatura não põe em dúvida a existência do fato.

No caso brasileiro, podemos dizer que essa prática se consolidou 
definitivamente no governo de Fernando Henrique Cardoso que 
já no seu início evidencia essa intenção e apresenta ao longo de sua 
administração uma grande quantidade de compromissos internacio-
nais realizados, o que, por sinal, foi marcado pela ampla divulgação 
obtida nos meios de comunicação (Cervo, 2002; Cerqueira, 2005).

Outro instrumento que estamos utilizando como nunca antes 
em nossa história diplomática é a diplomacia presidencial, ou seja, o 
envolvimento direto, pessoal, do presidente da República na condu-
ção de iniciativas diplomáticas, especialmente por meio de viagens. 
(Lampreia, 1999, p.201)5

O presidente da República é, por si só, um ator fundamental no 
jogo político doméstico que define a política externa de um Estado 
democrático. No entanto, e principalmente no caso brasileiro, sua 
vontade concorre com outros fatores de influência e também com 
o trabalho prévio de encaminhamento da burocracia diplomática. 
Assim, é possível afirmar que sua capacidade de influência possui 
determinados limites que definem um padrão. Quando a ação presi-
dencial o extrapola, indica que está havendo o exercício da diplomacia 
presidencial (Danese, 1999; Preto, 2006).

Entendemos ser importante ressaltar que esses limites abarcam 
tanto as atribuições constitucionais quanto aqueles resultantes da 
própria forma como a política externa foi exercida ao longo dos anos, 

 5 Ministro de Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia.
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sendo, portanto, socialmente construídos a partir da consolidação das 
expectativas dos diversos atores em situação de interação.

Assim, podemos entender a diplomacia presidencial como mais 
uma fonte de pressão sobre a relativa autonomia diplomática, na 
medida em que, a partir de meados dos anos 1990, acentua-se uma 
mudança no padrão de comportamento presidencial com relação às 
questões externas, que ganha relevância ainda maior no governo de 
Lula da Silva e tem repercussões diretas sobre o processo de integra-
ção regional do Cone Sul.

3.3 Consequências do aumento da pressão

Poderíamos descrever outros fatores com capacidade de incidir 
sobre a formação da política externa no Brasil, mas, em vez disso, 
abordaremos rapidamente ao menos três consequências da intensi-
ficação dessas pressões.

A primeira refere-se à maior complexidade existente e às suas 
repercussões analíticas. Iniciamos este texto abordando a singula-
ridade da política externa brasileira, que tinha como característica 
fundamental a continuidade – chegando a receber nesta pesquisa o 
status de pressuposto. Mesmo aceitando esse fato, vimos que essa 
singularidade está perdendo as condições de sua manutenção nas 
últimas duas décadas.

Entretanto, ainda não é possível afirmar que essa realidade já se 
alterou, sendo mais correto abordar essa questão delimitando a exis-
tência de um período de transição. Sendo assim, torna-se mais fácil 
o entendimento da dificuldade analítica que caracteriza claramente 
o estudo da política externa atualmente. O fator transitório marca a 
passagem de uma situação anterior razoavelmente bem definida, para 
uma futura situação ainda desconhecida. Assim, as abordagens pos-
síveis sobre a atuação externa brasileira da atualidade lidam, a todo 
momento, com a tentativa de compreensão dessas tendências.

A presente análise não foge a essa regra. Contudo, os dados anali-
sados indicam que a ação externa brasileira com relação ao Mercosul 
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permitem entender melhor as tensões inerentes a esse período de 
transição, assim como verificar o aumento do número de variáveis a 
serem estudadas.

Uma segunda consequência interessante apresenta-se em alguns 
trabalhos recentes, seminários, conferências e, em menor medida, nos 
meios de comunicação que possuem alguma dedicação à discussão 
das questões internacionais. Trata-se da tentativa de estabelecer um 
entendimento da política externa enquanto uma política pública, ou 
de frisar um caráter de diplomacia pública (Cerqueira, 2005; Preto, 
2006; Sanchez, 2006).

O conteúdo dessa discussão, em si, não é muito relevante, pois 
partimos do pressuposto de que a política externa nunca deixou de ser 
uma política pública, podendo variar da total inexistência de meca-
nismos de controle até a existência de instâncias específicas de repre-
sentação social e de amplo debate público.

Do ponto de vista teórico e do desenvolvimento metodológico 
da disciplina de relações internacionais, é possível afirmar que esse 
debate já foi realizado, pelo menos a partir dos anos 1960 com os 
trabalhos de Richard Snyder, Dean Pruitt, Grahan Allison e outros. 
A análise da política externa, mesmo apresentando uma significa-
tiva diversidade de enfoques teóricos, é uma área do conhecimento 
já consolidada, que absorveu conceitos e metodologias de outras 
áreas correlatas, apresentando avanços significativos com respeito 
ao funcionamento institucional, ao processo de tomada de decisões 
e também com relação aos seus aspectos cognitivos. Assim, con-
cluímos que este não é o problema central, ao menos do ponto de 
vista acadêmico.

Entretanto, o interessante na preocupação em definir com maior 
exatidão a política externa é o próprio fato de existir essa preocupa-
ção. Explicando melhor, a tentativa de criar essa discussão indica, ou 
revela, a existência de uma percepção consolidada na cultura política 
nacional que atribui um caráter de excepcionalidade inerente à polí-
tica externa brasileira.

Os proponentes deste debate, em geral, argumentam que há na 
sociedade brasileira a crença predominante de que a política externa 
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é uma política de Estado e não de governo, o que resultaria na legi-
timação de uma prática governamental que dificulta a incorporação 
da diversidade de interesses existentes. Não discordamos desse argu-
mento, inclusive porque essa ideia, em diversas ocasiões, é reforçada 
pelo próprio discurso diplomático. Assim, esse debate poderia ter 
alguma influência positiva no sentido de promover uma maior aber-
tura à discussão sobre a agenda externa.

Discordamos da ideia subjacente de que essa confusão também 
se apresenta nos estudos realizados sobre o tema, principalmente do 
seu ponto de vista teórico e metodológico, resultando na diminuição 
da capacidade de explicação, já que parcela substancial da realidade 
não poderia ser captada.

Entendemos que existem estudos importantes baseados em 
modelos teóricos que pressupõem a política externa como dotada 
de uma especificidade e como matéria fundamental da ação estatal, 
desde que se mantenha a coerência metodológica e conceitual. Da 
mesma forma como há estudos bem fundamentados que partem do 
pressuposto de que a política externa é basicamente uma política 
pública e, portanto, de governo.

Assim, não se trata de um problema relativo ao enfoque teórico 
escolhido pelo analista, desde que esteja adaptado à explicação que 
pretende dar e às variáveis que pretende observar, mas torna-se um 
problema quando ocorre a apropriação de um conceito ou de uma 
concepção teórica por parte de um ator político como forma de justi-
ficar e obter legitimação à sua própria atuação.

Desta forma, podemos concluir que a tentativa recente de pro-
mover esse debate reforça o nosso argumento de que o aumento das 
pressões sobre a formação da política externa tem criado uma forte 
tensão sobre seus elementos formadores e, desta forma, acaba aba-
lando a capacidade desta em manter sua linha de continuidade.

Chegamos então à terceira consequência, que mantêm relação 
direta com o crescimento das pressões relatadas acima, já que se trata 
da própria reação do corpo diplomático em manter-se como elemento 
determinante dos resultados obtidos no processo de formulação e no 
momento da execução das decisões externas.
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A existência de uma singularidade da política externa brasileira 
tem como principal característica a sua previsibilidade sustentada por 
uma forte linha de continuidade. Aceitamos, neste trabalho, o argu-
mento que estabelece a correlação entre essa continuidade e a atenção 
dada pela corporação diplomática para manter os elementos que lhe 
atribuem caráter de tradição, como o zelo pelos princípios e valores 
estabelecidos no decorrer do tempo. Também aceitamos a relação 
existente entre a tradição, ou sua expressão na ideia de continuidade, 
e a legitimidade obtida pela diplomacia.

Procuramos demonstrar as formas pelas quais os elementos de 
continuidade – princípios, valores, tradições – são reformulados com 
o tempo e como adquirem características circunstanciais a partir da 
adaptação discursiva e da construção de modelos conceituais por 
parte da diplomacia oficial.

Reconhecemos, no entanto, que apesar de existirem essas cor-
relações ainda subsistem fortes dúvidas sobre as reais causas desta 
singularidade. Contudo, este estudo não tem o objetivo nem a pre-
tensão de resolver essa questão, mas entendemos que análises mais 
profundas sobre o funcionamento interno do Itamaraty poderiam 
ajudar neste sentido.

Feita essa fundamentação mínima da existência dessa singu-
laridade, passamos para a tentativa de demarcar o surgimento das 
pressões que, de diversas formas, recaem sobre seus elementos cons-
tituintes, procurando demonstrar a existência de uma situação tran-
sitória, caracterizada por uma forte tensão entre as forças indutoras 
da transformação e as que alimentam a manutenção do padrão tradi-
cional de formação da política exterior.

Sendo assim, ficaram claros os esforços do corpo diplomático para 
manter sua capacidade de adaptação diante das novas circunstâncias 
e, consequentemente, manter seu poder decisório. Essa empreitada 
verifica-se de diferentes maneiras, por exemplo, na adaptação do dis-
curso, na preocupação em justificar-se perante a imprensa quando 
uma decisão é criticada ou, principalmente, no exercício de sua prer-
rogativa no momento de implementação das decisões previamente 
formuladas.
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Com base em tudo o que foi escrito até o momento, analisaremos 
a seguir as necessidades gerais dos processos de integração regional 
e sua relação com a política externa dos Estados participantes. Pos-
teriormente iniciaremos uma reconstrução histórica das principais 
posições governamentais brasileiras no processo negociador do Mer-
cosul, a fim de estabelecer as relações existentes entre a integração e 
o padrão de desenvolvimento da política exterior.
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