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Resumo 

 

A presente dissertação visa a analisar a influência dos partidos políticos na formulação e 

na implementação da política externa brasileira (PEB) com relação à América do Sul, 

durante os governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luís Inácio Lula da Silva. 

Inserida na discussão sobre uma suposta “partidarização” da política externa, seu 

principal pressuposto é de que o Itamaraty seria suscetível às mudanças nos grupos 

dominantes. Trabalha-se com a hipótese de que, na Nova República, a chegada de um 

partido ao Executivo federal incentiva seu envolvimento na formulação e na 

implementação da agenda de política externa, a despeito da tradicional burocratização 

nessa matéria.  

A fim de testar tal hipótese, a dissertação propõe-se a avaliar o grau de influência dos 

projetos políticos de PSDB e PT na agenda internacional, a partir do momento em que 

estes chegam ao Executivo. Para isso, divide-se em três capítulos, sendo o primeiro uma 

introdução do problema de pesquisa e a apreciação da literatura sobre a tradição 

partidária brasileira (ou mesmo sua ausência) em política externa. O segundo e terceiro 

capítulos reúnem os dados de PSDB e PT, respectivamente, sobre política internacional 

para a América do Sul. Os documentos analisados serão seus programas partidários, as 

principais decisões tomadas em seus encontros nacionais, seus planos de governo 

presidenciais, e as produções dos think tanks de ambos – o Instituto Teotônio Vilela e a 

Fundação Perseu Abramo –, além da investigação dos principais policemakers do 

período – Luiz Felipe Lampreia, Luiz Felipe Seixas Corrêa, Celso Lafer, Celso Amorim 

e Marco Aurélio Garcia. Por fim, apresentam-se as conclusões finais e afere se a 

hipótese concebida pode ser confirmada por meio da análise desses dados. 

 

Palavras-chave: Partidos políticos; FHC; Lula da Silva; Política externa; América do 

Sul. 
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Abstract 

 

This dissertation focuses on analyzing the influence of political parties in the 

formulation and implementation of Brazilian foreign policy in relation to South 

America during the Fernando Henrique Cardoso’s (FHC) and Lula da Silva’s 

governments. As part of the discussion about a supposed partisanship of foreign policy, 

its main assumption is of Itamaraty being susceptible to the changes of the dominant 

groups. The hypothesis is that, in the New Republic, the arrival of a party to the federal 

Executive stance, encourages its involvement in the formulation and implementation of 

the foreign policy agenda, despite the traditional bureaucratization in this matter.  

In order to test this hypothesis, this dissertation proposes to evaluate the degree of 

influence of PSDB and PT’s political projects on the international agenda, from the 

moment they reach the Executive. To do so, it is divided into three chapters, the first 

being na introdcution to the research’s problem and na appreciation of the Brazilian 

party tradition (or even its absence) in foreign policy. The second and third chapters 

gather data from PSDB and PT, respectively, on international politics for South 

America. The documents analyzed will be their programs, the main decision made at 

their national meetins, their manifestos, and the writings of their think tanks – the 

Teotônio Vilela Institute and the Perseu Abramo Foundation –, in addition to the 

investigation of the main policemakers of the period – Luiz Felipe Lampreia, Luiz 

Felipe Seixas Corrêa, Celso Lafer, Celso Amorim and Marco Aurélio Garcia. Finally, 

we presente the final conclusions and assesses whether the conceived hoypothesis can 

be confirmed through the analysis of these data. 

 

Keywords: Political parties; FHC; Lula da Silva; Foreign policy; South America. 
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INTRODUÇÃO 

 

A diplomacia tem este efeito que separa o 

funcionário dos partidos e o deixa tão 

alheio a eles, que fica impossível de opinar 

com verdade, ou, quando menos, com 

certeza. 

Conselheiro Aires – Esaú e Jacó. 

 

 

A melhor tradição do Itamaraty é saber 

renovar-se. 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira 

 

Por muito tempo, as pesquisas sobre política externa, no Brasil, foram marcadas 

por certo tradicionalismo, com excessivo foco nas relações interestatais, desmotivando, 

assim, os estudos sobre as dinâmicas internas e sobre a influência dos atores 

domésticos, como os partidos políticos, na formulação da agenda internacional.  

A obra “Esaú e Jacó”, publicada em 1904 por Machado de Assis, reproduzia 

essa consideração corrente sobre o afastamento entre diplomatas e partidos e que reflete 

o caráter insulado do Itamaraty. No entanto, mesmo à época do lançamento do livro, 

durante a Primeira República, o próprio chanceler em exercício e patrono da diplomacia 

brasileira, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, havia sido um 

homem de partido.  

Mais tarde, durante o interregno democrático (1946-1964), no contexto de 

Guerra Fria, dos onze chanceleres que, durante dez governos, estiveram à frente do 

Itamaraty, nove pertenciam a partidos políticos. Nesse período, por vezes, as 

orientações de política externa implementadas pelo MRE tinham bastante convergência 

com aquelas defendidas pelos partidos aos quais pertenciam os chanceleres – como 

demonstram os casos de Raul Fernandes (UDN) e San Tiago Dantas (PTB) –, mesmo 

que estes não fossem determinantes, devido à influência tanto de fatores domésticos e 

externos sobre as formulações em matéria internacional.  

O ambiente maniqueísta do pós-Segunda Guerra Mundial teve impacto em 

várias gerações de diplomatas, dividindo-os entre aqueles favoráveis às posições pró-

Ocidente e outros identificados com teses neutralistas ou não-alinhadas. Estes 

constituíram os principais propugnadores de uma política externa independente (PEI), 

que romperia com o alinhamento automático da política externa brasileira aos interesses 

estadunidenses, característico do início da Guerra Fria (ALMEIDA, 2008, p. 68). 
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Tabela 1:  

 

BRASIL: CHANCELERES FILIADOS A PARTIDOS POLÍTICOS ENTRE 1946 E 1964 

 

Governo 

 

Chanceler Filiação partidária 

Dutra (1946-51) 
João Neves da Fontoura PSD/RS 

Raul Fernandes UDN/RJ 

Getúlio Vargas (1951-54) 
João Neves da Fontoura PSD/RS 

Vicente Rao UDN/SP 

Café Filho (1954-55) Raul Fernandes UDN/RJ 

Nereu Ramos (1955-56) José Carlos de Macedo Soares PSD/SP 

Juscelino Kubitschek (1956-61) 

José Carlos de Macedo Soares PSD/SP 

Francisco Negrão de Lima PSD/MG 

Horácio Lafer PSD/SP 

Jânio Quadros (1961) Afonso Arinos de Melo e Franco UDN/GB 

João Goulart/Tancredo Neves (1961-62) Francisco San Tiago Dantas PTB/MG 

João Goulart/Brochado da Rocha (1962) Afonso Arinos de Melo e Franco UDN/GB 

João Goulart/Hermes Lima (1962-63) Hermes Lima PSB/BA 

João Goulart (1963-64) 

Hermes Lima PSB/BA 

Evandro Lins e Silva Jurista 

João Araújo Castro Diplomata de carreira 

 

FONTE: Produzida pela autora, baseado em ALMEIDA, 1992, p. 17-18. 

 

Com o golpe de 1964 e a instauração do bipartidarismo, a despeito de ficarem à 

margem das principais discussões sobre política externa, a Aliança Renovadora 

Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deram bastante espaço 

para formulações sobre o tema em seus principais documentos e comunicações (Ibidem, 

p. 27).  

Durante a ditadura civil-militar (1964-1985), houve uma reorientação ideológica 

na direção da Casa de Rio Branco, que culminou na criação de uma Comissão Geral de 

Investigação (CGI), em abril de 1964, responsável por investigar e interrogar os 

diplomatas que simpatizavam com os princípios da PEI. Tal reorientação redundaria 

num retrocesso à diplomacia alinhada automaticamente aos Estados Unidos, anterior à 

PEI, e baseada na teoria dos círculos concêntricos, que vinculava o Brasil a laços 
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prioritários com a América Latina, o hemisfério americano, o capitalismo ocidental e 

rechaçava os valores do bloco socialista (Idem, 2008, p. 73). 

O Itamaraty teria, assim, se envolvido na perseguição dos chamados subversivos 

e na colaboração com os serviços de segurança do Estado brasileiro, devido à sua 

interface externa de informações. Uma série de reportagens do jornal Correio 

Braziliense veio à tona em 2007, acusando o Itamaraty de ter operado um serviço de 

inteligência criado por sua cúpula, o chamado Centro de Informações do Exterior 

(CIEX), criado em 1966, e vinculado ao Serviço Nacional de Informações (SNI). A 

principal função do CIEX era monitorar aqueles que contestavam o regime, dentro ou 

fora do país, tarefa que já era cumprida por algumas embaixadas brasileiras com relação 

aos exilados, antes da criação desse centro (FILHO, 2009, p. 46). 

Chama à atenção que tal colaboração somente tenha vindo à tona no século XXI. 

O jornalista Cláudio Dantas Sequeira (2007) constatou que: 

A escassez de evidências da participação da diplomacia brasileira na 

repressão fez crer a todos que o MRE foi a reserva moral da democracia, em 

pleno regime militar. Construiu-se, com o silêncio, a imagem de 

diplomatas sem partidos ou tendências ideológicas, incólumes aos vaivéns 

da política e dedicados exclusivamente à defesa do interesse do Estado. Mas 

não é bem assim. A cúpula do Itamaraty se ajustou perfeitamente aos 

interesses do governo militar, e o Ciex contribuiu de maneira decisiva para a 

localização e detenção de muitos asilados (SEQUEIRA, 2007 – Grifo da 

autora).  

 

A pesquisa de Pio Penna Filho (2009) consolidaria a derrubada do mito de que, 

devido ao insulamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores (MRE), os 

diplomatas não teriam tido envolvimento com a repressão generalizada que se instalou 

no país, após o golpe de Estado de 1964. Até mesmo para preservar seu espaço como 

ator primordial de política externa e impedir que figuras estranhas à diplomacia 

interferissem nessa matéria, houve intensa colaboração tanto no processo de depuração 

interna promovido pelos inquéritos ideológicos da fase inicial da ditadura quanto nas 

principais agências responsáveis pela repressão, como o SNI, o Centro de Inteligência 

do Exército (CIE), o Centro de Informações da Marinha (Cenimar) e o Centro de 

Informações da Aeronáutica (CISA) (FILHO, 2009, p. 44).  

No entanto, durante a Nova República, uma nova configuração de política 

externa surgiu, alterando a concepção corrente sobre o papel do Estado e suas práticas 

internacionais e diluindo o conceito tradicional de fronteiras. Novos atores passaram a 

ter relevo no sistema internacional, o que reduziu as bases de atuação do Estado, 

dotando-o de maior pluralidade.  
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No âmbito sistêmico, o fim da Guerra Fria motivou a emergência de novos 

temas, para além da agenda de segurança internacional, tão valorizada no contexto 

bipolar, e a diluição entre os âmbitos doméstico e internacional, conferindo a atores 

transnacionais e intraestatais maior participação nas formulações de política externa 

(LIMA, 2000). No âmbito interno, graças aos efeitos da redemocratização e do aumento 

da transparência na execução de políticas públicas, o Itamaraty passou a ser objeto de 

debate sobre a pertinência e a coerência de suas decisões e iniciativas. (VELASCO, 

2011, p. 119). 

A Constituição de 1988 buscou reduzir parte da assimetria entre os Poderes 

Executivo e Legislativo em matéria de relações exteriores, incorporando este último na 

condução da PEB (NEVES, 2006, p. 371). Mesmo que o Executivo ainda seja 

preponderante, é preciso reconhecer que a participação do Legislativo na aprovação de 

tratados, por exemplo, sinaliza a importância dos partidos políticos em assuntos 

internacionais.  

Além disso, a Carta elencou os princípios das relações internacionais, a saber: 

independência nacional, prevalência dos Direitos Humanos, autodeterminação dos 

povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos 

conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade, concessão de asilo político e integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina (BRASIL, 1988). No entanto, tais 

princípios, apesar de nortearem a conduta brasileira internacional, são demasiadamente 

gerais e permitem que as mais diferentes estratégias de política externa sejam postas em 

prática sem que sejam comprometidos (VIGEVANI e CINTRA, 2003, p. 31). 

Assim, se já tinha sido possível atribuir ao Itamaraty o protagonismo em matéria 

de política externa, e mesmo criticar seu insulamento, a partir dos anos 1990, o 

crescente papel de ministérios e de outras entidades subnacionais – com foco nos 

partidos políticos – ilustra a diversificação dos atores que influenciam a tomada de 

decisões no âmbito da política externa.  

Apesar de as abordagens mais tradicionais das Relações Internacionais focarem 

no Estado como ator preponderante nas fases de formulação, tomada de decisão e 

implementação de política externa, desde a década de 1990, essa condição tem sido 

constantemente posta em xeque. A despeito do ritmo menos acelerado que o de outras 

políticas públicas, o campo de política externa apresenta um lento e gradual processo de 

abertura, que consiste na profusão de atores envolvidos na formulação e no processo 
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decisório naquele campo e que provoca diminuição da concentração da agenda 

internacional no Ministério das Relações Exteriores. (MILANI; PINHEIRO, 2012, p. 

38-39). Segundo Lima (2000): 

 [O] retorno à ordem democrática, a crise do Estado e do modelo de 

industrialização protegida e a abertura econômica vão redundar em uma 

importância renovada da política doméstica no processo de formação da 

política externa, com duas implicações que se reforçam: a potencial 

diminuição da autonomia decisória prévia do MRE na condução da política 

externa e a politização da política externa, em função de seu novo 

componente distributivo, com a possibilidade da criação de novas coalizões 

favoráveis a mudanças do status quo, em face dos incentivos e restrições 

presentes nos planos doméstico e internacional (LIMA, 2000, p. 295). 

  

Assim, tais eventos modificaram a natureza da política externa, que além de ter 

lidar com os interesses coletivos no plano internacional, teve de articulá-los àqueles 

setoriais no plano interno. A principal consequência disso foi um rearranjo distributivo 

da política externa no qual o chefe de governo passou a buscar compatibilizar os dois 

níveis de interesses, o que teve colaborou para a redução do insulamento de que 

desfrutava o Itamaraty até então (ibidem, p. 295-296). 

Dessa maneira, a simultaneidade de eventos do final da década de 1990 – fim da 

bipolaridade, globalização, liberalização econômica, redemocratização – favoreceu o 

resgate de teses de Análise de Política Externa (APE) nas Relações Internacionais. 

(MILANI; PINHEIRO, 2012, p.14-15) A APE tem como principal objeto a política 

externa de governos específicos, o que não significa que seja estatocêntrica uma vez que 

se atém, justamente, à interação entre as unidades governamentais de decisão e as 

variadas demandas dos atores sobre formulação e implementação dessa política pública. 

(SALOMON e PINHEIRO, p. 41) Uma de suas principais inovações foi abrir a caixa 

preta do Estado e considerar a importância de fatores internos na formação de política 

externa (Ibidem. p.45), o que torna tal perspectiva interessante para a condução do 

presente trabalho. 

 Sob esse enfoque, a política externa é tomada como uma política pública 

(portanto suscetível a disputas de variados grupos domésticos), com a especificidade de 

que é implementada fora das fronteiras estatais (Ibidem). Segundo Jakobsen, ela: 

emana do Estado e representa um conjunto de decisões e ações para enfrentar 

problemas e necessidades no âmbito internacional, inclusive articuladas com 

outras políticas públicas mais domésticas como a economia, direitos 

humanos, saúde, entre outras conforme mencionado anteriormente. (...) 

Poderíamos considerar a PEB como uma política pública multicêntrica, pois 

atualmente organizações privadas, ONGs, organismos multilaterais e redes de 

defensores de políticas públicas são protagonistas junto com os atores estatais 

no estabelecimento de políticas que visam enfrentar problemas que afetam a 

sociedade no todo ou em parte, portanto problemas públicos, inclusive no 
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nível internacional. Assim, é absolutamente legítimo que um partido político 

ou uma coalizão de partidos no governo determinem os rumos da política 

externa de um país, assim como determinam os rumos da economia, das 

políticas sociais, entre outras políticas públicas (JAKOBSEN, 2016, p. 94). 

 

Desse modo, a presente pesquisa visa analisar a influência do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) e do Partido dos Trabalhadores (PT) na formulação e na 

implementação da política externa brasileira para a América do Sul, durante os 

governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010), respectivamente. Em oposição à literatura tradicional que aponta para o papel 

secundário dos partidos políticos em matéria internacional, buscam-se argumentos para 

contribuir com a visão de que durante as duas gestões a agenda internacional foi 

influenciada pelos projetos políticos de cada agremiação, a partir de sua chegada ao 

poder.  

Os pressupostos desta pesquisa são de que o Itamaraty seria suscetível às 

mudanças dos grupos dominantes, o que culminaria em alterações na política externa 

desempenhada, a despeito da tradicional burocratização dessa matéria, que redundaria 

numa aparente continuidade nas linhas gerais de ação. Trabalharemos com a hipótese de 

que as ideias não são construções isentas nem passivas e que adquirem peso ao 

introduzir novas categorias cognitivas que permitem aos atores redefinir seus interesses. 

Assim, as ideias são capazes de formar a identidade e as preferências da política externa 

brasileira (MELLO E SILVA, 1998), como resultado do trânsito que indivíduos e 

grupos que, eventualmente, tenham acesso aos meios para sua formulação (ARBILLA, 

2000). 

Nesse contexto, justifica-se a opção pelo estudo da influência do PSDB na 

política externa de FHC e do PT na de Lula. Em primeiro lugar, PSDB e PT 

polarizaram a disputa pela presidência entre 1994 e 2014, constituindo as duas maiores 

agremiações políticas durante boa parte da Nova República. Em segundo lugar, tanto 

PSDB quanto PT possuem secretarias de relações internacionais atuantes e centros de 

formação política de produção profícua sobre a temática internacional, o que, em si, já 

se opõe à parcela da literatura que afirma que tal assunto não seria caro às agremiações 

políticas. Em terceiro, é consensual que tanto FHC quanto Lula tenham-se utilizado da 

diplomacia presidencial, o que lhes causou a acusação de esvaziamento do Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) e de partidarização ou “ideologização” da pasta 

internacional. E, por fim, como o foco das duas gestões foi a integração sul-americana e 

a defesa do aprofundamento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), convém 
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investigar se houve forte alteração ou manutenção de suas linhas básicas de ação da 

política externa para a América do Sul. 

O Capítulo 1 busca definir seus objetos de análise, conceituando e procedendo à 

revisão da literatura sobre partidos políticos, política externa e burocracia. Embora 

existam divergências acerca do comportamento das agremiações políticas, é consensual 

que os partidos permanecem importantes para a viabilidade das democracias 

representativas, estruturando a competição eleitoral, agregando interesses e conduzindo 

trabalhos legislativos (AMARAL, 2013, p. 12). Dessa maneira, a fim de melhor retratar 

as agremiações em tela, uma extensa bibliografia sobre partidos servirá de base para a 

pesquisa, considerando os trabalhos estrangeiros clássicos de Michels (1982), Duverger 

(1980), Kirchheimer (1966), Panebianco (2005), Katz e Mair (1993) e Wolinetz (2002), 

além da literatura nacional, com Lima Jr. (1999), Nicolau (2010) e Almeida (1992). 

Além disso, discute sobre a construção do Itamaraty como protagonista em 

matéria internacional e a tendência à abertura dessa instituição a partir dos anos 1990, 

quando novos atores passaram a influenciar a tomada de decisões no âmbito da política 

externa brasileira. Ademais, pretende-se analisar as clivagens existentes no interior da 

Casa de Rio Branco, a fim de destacar essa instituição como palco de disputas de 

diferentes visões sobre o cenário internacional. 

A fim de testar a hipótese elaborada, os Capítulos 2 e 3 avaliam o grau de 

influência dos projetos políticos de PSDB e PT na formulação e na implementação da 

agenda para a América do Sul, partir do momento em que chegam ao poder, utilizando 

cinco indicadores: 1) seus documentos fundadores e principais resoluções; 2) as análises 

produzidas por suas secretarias de relações internacionais, além de suas conexões 

internacionais; 3) os planos de governo dos dois partidos nas eleições de 1994, 1998, 

2002 e 2006 – período que engloba os dois mandatos sucessivos de PSDB (1995-2002) 

e PT (2003-2010); 4) as principais publicações oriundas de seus centros de formação 

política – o Instituto Teotônio Vilela (ITV) e a Fundação Perseu Abramo (FPA), 

respectivamente, e; 5) a política externa para a América do Sul de fato empreendida, a 

partir de sua chegada ao poder.  

Como esta pesquisa procurou demonstrar de que maneira a participação dos 

partidos nas formulações de política externa pode ser indicada por meio de suas 

orientações programáticas e produções oriundas de seus centros de formação, a análise 

da política internacional de PSDB e PT é um dos eixos para compreender se esta teria 

influenciado a política externa adotada por FHC e Lula, quando chegaram ao poder. 
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Assim, a conclusão procura demonstrar, portanto, um duplo esforço: por um lado, 

verificou-se se houve rupturas ou continuidades com relação às visões dos dois partidos 

sobre o cenário internacional, a partir do momento que estas poderiam se traduzir em 

política externa; e, por outro, pretendeu-se investigar as rupturas e continuidades quanto 

à América do Sul na passagem do governo FHC para o governo Lula da Silva. Além 

disso, discute se, a partir dos dados levantados pode-se afirmar que o Itamaraty seria 

suscetível às mudanças dos grupos dominantes. 
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CAPÍTULO 1 

 

Partidos políticos e Política Externa no Brasil 

 

A máxima de que o Itamaraty só tira (ou dá) voto no Burundi, atribuída pelo 

jornalista Elio Gaspari ao congressista Ulysses Guimarães, ilustra o a visão corrente da 

baixa influência do debate internacional sobre o comportamento do eleitorado. Além 

disso, se existe um consenso na literatura sobre os debates sobre agremiações políticas 

no Brasil é de que a política externa não figura como principal tema de discussão das 

agremiações políticas nacionais.  

Dessa maneira, formou-se uma tradição na literatura (SCHNEIDER, 1976; 

ALMEIDA, 1986; NUNES, 1997; ALBUQUERQUE, 2003) que considera a 

participação partidária na política externa – foco desse trabalho – secundária ou 

inexistente, principalmente, por conta da construção do Itamaraty como burocracia 

fortemente especializada e insulada, portanto, imune às variações políticas ou às 

influências de outros atores domésticos. 

Em meados dos anos 1970, o brasilianista Ronald Schneider (1976) vaticinava: 

Os partidos políticos não são fatores significativos na elaboração da política 

externa. Em termos de influência, os partidos variam entre a influência 

inexistente e marginal. Mesmo antes de 1964, a política externa era mais uma 

responsabilidade do Executivo que uma preocupação partidária; desta forma 

as posições de política externa de diversos partidos pecavam por falta de 

coerência (SCHNEIDER, 1976, p. 137). 

 

Já em “A gramática política do Brasil”, Edson de Oliveira Nunes (1997) 

identificava, no Brasil, o que ocorria na maior parte dos sistemas presidencialistas: uma 

prevalência acentuada do Executivo no que se referiria ao processo decisório das 

questões internacionais. O autor atribuiu esse fato à existência de uma burocracia 

profundamente especializada e institucionalizada e distante das influências partidárias, 

além do relativo desinteresse dos políticos brasileiros pelos temas ligados às relações 

internacionais e à política externa: 

O insulamento burocrático significa a redução do escopo da arena em que 

interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. Esta redução 

da arena é efetivada pela retirada de organizações cruciais do conjunto da 

burocracia tradicional e do espaço político governado pelo Congresso e pelos 

partidos políticos, resguardando estas organizações contra tradicionais 

demandas burocráticas ou redistributivas (NUNES, 1997, p. 34). 

 

Do mesmo modo, Albuquerque (2003) afirmaria que: 
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Os partidos políticos estão geralmente distantes da política externa e a agenda 

oficial dos principais partidos políticos também ignora, ou, simplesmente, 

espelha os pontos de vista do Itamaraty. O mesmo se aplica aos sindicatos, à 

mídia e à opinião pública em geral. A pesquisa acadêmica está muito 

incipiente e a maior parte dos autores limita-se a comentar favoravelmente 

sobre as decisões do Itamaraty. Tudo isso decorre da extrema habilidade do 

corpo diplomático em obter credibilidade geral como único defensor e 

eficiente guardião dos interesses externos vitais brasileiros 

(ALBUQUERQUE, 2003, p. 270 – Tradução da autora
1
).  

 

Almeida (1986) também endossou que os partidos políticos brasileiros, 

historicamente, debruçavam-se mais sobre questões domésticas do que sobre aquelas de 

âmbito internacional, afirmando que, quando existentes, as formulações partidárias 

sobre política externa brasileira seriam demasiadamente vagas (ALMEIDA, 1986, p. 

179). No entanto, posteriormente, Almeida (1993) reconheceria que, após longa 

ausência – desde a década de 1930 –, os partidos teriam retornado à política externa, no 

final do século XX: 

A parábola “política externa” dos partidos políticos no sistema político 

brasileiro vinha sendo levada a seu termo desde meados da década passada, 

com a escolha de um empresário-político (Olavo Setúbal) e de um político-

empresário (Abreu Sodré) para chefiarem, sucessivamente, a Casa de Rio 

Branco. Ela continuou seu trajeto final com o convite feito a professor-juiz 

(Francisco Rezek) e a um empresário-professor (Celso Lafer) para o mesmo 

ilustre cargo. Essa nova realidade foi finalmente coroada com a escolha, 

depois de quase duas décadas de intervalo, de um líder partidário para o 

cargo de Chanceler, na figura do Senador (e professor) Fernando Henrique 

Cardoso. É a volta definitiva dos partidos políticos à política externa (id., 

1993, p. 50). 

 

De atores marginalizados a peças-chave nos processos de discussão e 

formulação de política externa, os partidos políticos demonstrariam maior interesse com 

relação aos grandes temas da agenda internacional, a partir de 1980. O então chanceler 

Celso Lafer (1993), sinalizou essa gradual mudança de percepção das agremiações 

sobre tais assuntos: 

Lembro-me de ter dito na ocasião aos membros do meu partido, o PSDB, [...] 

que eu entendia que o PSDB deveria ingressar no governo. E dizia isso com 

muita tranquilidade, porque, se o PSDB ingressasse, o ministro das Relações 

Exteriores seria obviamente Fernando Henrique Cardoso [...], e nós tínhamos 

uma percepção comum de que o governo tinha um projeto modernizador [...] 

que é muito coerente, quanto ao que deveria ser a agenda do país para os anos 

90 (LAFER, 1993, p. 272). 

 

                                                           
1
 “Party politics is generally far away from foreign policy, and the oficial agenda of major parties either 

ignore or simply mirror Itamaraty’s views. The same applies to union leaders, the mass media, and the 

public opinion at large. Academic research is very incipiente, and most authors are limited to 

commenting approvingly on Itamaraty’s foreign choices.All thisid due to the extraordinary ability of the 

Brazilian diplomatic coprs to earn credibility as a unique Champion and eficiente guardian of Brazilian 

external vital interests”. 



11 

Partindo da premissa de que, desde as últimas décadas do século XX, os partidos 

políticos tornar-se-iam atores relevantes na formulação da política externa brasileira, 

este trabalho busca contribuir com elementos para a caracterização dessa política como 

uma política pública. Além disso, caso se considerasse a política externa como de 

Estado, a atuação das agremiações políticas nas relações internacionais, objeto dessa 

pesquisa, sequer seria considerada. 

Caracterizar a política externa como de Estado também incorreria na tomada do 

consenso acerca do monopólio dos diplomatas nessa matéria como um dado. Portanto, 

buscam-se elementos que problematizem a manutenção dessa visão acerca da Casa de 

Rio Branco, demonstrando que, na Nova República, a instituição passa a ser mais 

permeável a influências externas, principalmente as partidárias, por meio do acesso ao 

poder Executivo. 

Os subcapítulos a seguir apresentarão: 1) os aspectos conceituais dessa pesquisa, 

definindo partidos políticos, política externa e burocracia, na literatura, e; 2) uma 

discussão sobre construção do Itamaraty como protagonista em matéria internacional e 

sobre os desafios que se impõem à caracterização da política externa brasileira como 

uma política pública. 

 

 

1.1. Aspectos Conceituais 

 

1.1.1. Partidos políticos 

 

Na Ciência Política, existe um consenso sobre o papel dos partidos políticos 

como organização indispensável ao regime democrático (LA PALOMBARA & 

WEINER, 1966; SARTORI, 1982; ALDRICH, 1995). Na Europa, o surgimento dos 

partidos relacionou-se à consolidação do Parlamento como entidade soberana e à 

expansão do sufrágio. Já nos Estados Unidos da América (EUA), além da extensão do 

voto para os homens brancos, independentemente de renda, a adoção de eleições diretas 

para a Presidência, em 1828, estimulou o a organização do bipartidarismo, que vigora 

até hoje (MELO, 2018). 

Segundo a célebre definição de Weber, de 1922, os partidos surgiram nos países 

que adotavam formas de governo representativo e seriam: 
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[S]obretudo, representantes de ideologias, pretendendo, portanto, a realização 

de ideais de conteúdo político. [...] Em regra, porém, os partidos são ambas 

as coisas: têm fins políticos objetivos, transmitidos pela tradição e, devido a 

esta última, apenas lentamente modificáveis, mas aspiram também à 

patronagem de cargos. Interessa-lhes, em primeiro lugar, ocupar os cargos 

diretivos, aqueles, portanto, que são de caráter político, com seus chefes. A 

realização deste interesse na luta eleitoral possibilita, em seguida, aos seus 

chefes e aos outros interessados a colocação de seus favoritos em posições 

estatais seguras, enquanto dura o domínio do partido (WEBER, 1999, p. 

545). 

 

Nessa acepção, percebe-se que o nascimento do partido político decorreu do 

problema do aumento da demanda por participação no processo de formação das 

decisões políticas proveniente dos mais diversos estratos sociais. Tal demanda ocorreu 

mais intensamente nos momentos de grandes transformações econômicas e sociais que 

abalaram as relações de poder, como fora o caso da consolidação política da classe 

burguesa nos Estados Unidos e na Europa ao longo século XIX (BOBBIO, 2007, p. 

899). 

Infere-se, portanto, que o partido político consiste num fenômeno moderno e no 

construto do desenvolvimento do modo de produção capitalista e da consolidação do 

Estado burguês. Segundo Nildo Viana (2003), os partido políticos seriam: 

[...] organizações burocráticas que visam à conquista do Estado e buscam 

legitimar esta luta pelo poder através da ideologia da representação e 

expressam os interesses de uma ou outra classe ou fração de classe existentes. 

Assim, os quatro elementos principais que caracterizam os partidos políticos 

são: a) organização burocrática; b) objetivo de conquistar o poder do Estado; 

c) ideologia da representação como base de sua busca de legitimação; e d) 

expressão dos interesses de classe ou fração de classe (VIANA, 2003, p. 12-

13). 

 

Sob o ponto de vista do Marxismo – contemporâneo a esses eventos –, embora 

Marx e Engels não tenham desenvolvido uma teoria do partido, consideraram-no um 

importante instrumento para a realização dos objetivos históricos da classe trabalhadora 

europeia do século XIX. Para Marx e Engels (2003), o conceito de partido relacionava-

se ao papel estratégico do proletariado na luta pela emancipação humana, à centralidade 

da luta e do embate no campo político e à necessidade de tomada do poder burguês 

como condição precípua para construir o socialismo (MARX; ENGELS, 2003). O 

partido revolucionário, segundo os autores, jamais deveria proporcionar o surgimento 

de uma vanguarda dirigente. Pelo contrário, consistiria numa organização flexível e 

mutável, diante de novas compreensões da realidade objetiva. A adoção subsequente do 

regime de partido único acabaria por provocar distorções na concepção marxiana de 

partidos políticos (ibid., p. 81-82). 
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Apenas mais tarde, após os debates de Rosa Luxemburgo, integrante do Partido 

Social-Democrata alemão, e Vladimir Lenin, líder da ala bolchevique do Partido 

Operário Social-Democrata Russo, é que seriam traçados os primeiros passos de uma 

teoria marxista do partido político. Lenin preconizava que este deveria dirigir a classe 

trabalhadora rumo à conquista do poder estatal, enquanto Luxemburgo criticava que o 

centralismo leninista poderia estimular a burocratização partidária (LENIN; 

LUXEMBURGO, 1985). 

Por sua vez, para o pensador italiano marxista Antonio Gramsci (2007), a 

existência de um partido estaria condicionada a três grupos de elementos. O primeiro 

deles seria um elemento difuso de homens comuns, cuja participação dar-se-ia pela 

disciplina e pela fidelidade, mas cuja mera existência não garantiria o sucesso do 

partido. Para tanto, deveria existir um segundo elemento, de coesão, determinado a 

centralizar um conjunto de forças que, sozinhas, teriam pouco valor. E, por fim, um 

elemento médio que articulasse os dois anteriores, colocando-os não apenas em contato 

físico, como moral e intelectual (GRAMSCI, 2007, p. 316-317). 

Para Gramsci, um partido faz-se necessário, quando as condições de seu triunfo 

na transformação do Estado estão em vias de formação (GRAMSCI, 2012, p. 15-16). 

Para o autor: 

[...] embora todo partido seja a expressão de um grupo social, e de um só 

grupo social, ocorre que, em determinadas condições, determinados partidos 

representam um só grupo social na medida em que exercem uma função de 

equilíbrio e de arbitragem entre os interesses de seu próprio grupo e os outros 

grupos, fazendo com que o desenvolvimento do grupo representativo ocorra 

com o consenso e com a ajuda dos grupos aliados, se não mesmo dos grupos 

decididamente adversários (GRAMSCI, 2000a, p. 59). 

 

Gramsci relacionava, assim, o vínculo entre partidos e classes sociais com o 

Estado, de maneira a propor um projeto societário alternativo à ordem burguesa, não se 

limitando ao parlamento ou às eleições. Pelo contrário, o partido, para Gramsci, 

representaria a grande política, compreendendo a fundação de novos Estados e a 

educação política, com vistas à luta pela destruição, pela conservação e pela defesa de 

determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais (GRAMSCI, 2000b, p. 21). 

Ao analisar os partidos políticos modernos, Gramsci (1999) aludiria à sua 

importância, pelo fato de serem dirigentes e educadores coletivos. 

[P]ode-se dizer que os partidos são os elaboradores das novas 

intelectualidades integrais e totalitárias, isto é, o crisol da unificação de teoria 

e prática entendida como processo histórico real; e compreende-se, assim, 

como seja necessária que a sua formação se realize através da adesão 

individual e não ao modo “laborista”, já que — se se trata de dirigir 

organicamente “toda a massa economicamente ativa” — deve-se dirigi-la não 
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segundo velhos esquemas, mas inovando; e esta inovação só pode tornar-se 

de massa, em seus primeiros estágios, por intermédio de uma elite na qual a 

concepção implícita na atividade humana já se tenha tornado, em certa 

medida, consciência atual coerente e sistemática e vontade precisa e decidida 

(GRAMSCI, 1999, p. 105). 

 

A partir de suas reflexões, Gramsci delineou uma estratégia revolucionária para 

o Ocidente, analisando as condições objetivas e coletivas para tanto. O papel do partido 

político, como sujeito coletivo, seria construir um terreno propício à formação de uma 

vontade coletiva, capaz de produzir uma reforma intelectual e moral, aliando teoria e 

práxis.  

No esforço de agrupar as principais definições sobre partidos políticos, este 

trabalho considera-o uma organização política complexa, motivada por um duplo 

objetivo: por um lado, visa chegar ao poder e; por outro, implantar sua visão de mundo, 

fruto de suas formulações. Dessa maneira, espera reunir subsídios para a defesa de que, 

uma vez no Executivo, tanto PSDB quanto PT conseguiriam projetar suas próprias 

formulações de política externa para a América do Sul. 

Nos países em transição tardia para o capitalismo, como os da América Latina, 

os partidos surgiram como simulacros do modelo europeu, diante da forte influência 

cultural que estes exerciam sobre os periféricos. No Brasil, a história dos partidos 

políticos é particularmente tumultuada, já que, desde a independência, o país teve seis 

sistemas partidários diferentes, o que levou à extinção de determinadas agremiações e o 

surgimento de novas
2
. Assim, para além da definição do conceito de partido político, 

essa seção propõe-se a apresentar uma revisão da literatura do estudo sobre esse objeto 

no Brasil e no mundo. 

Como dito anteriormente, a partir da virada do século XIX para o XX, o partido 

político tornou-se um importante objeto da Ciência Política. Na literatura estrangeira, os 

estudos iniciaram-se pelo questionamento de como as decisões seriam tomadas no 

interior do partido, como agiriam suas lideranças e o que significaria seu desenho 

institucional (AMARAL, 2013, p. 12). 

Em 1911, Robert Michels, um dos precursores da perspectiva de partidos como 

organização, lançou sua obra clássica “Sociologia dos Partidos Políticos”, dedicada a 

                                                           
2
 O primeiro sistema partidário surge durante todo o período imperial (de 1822 a 1889). Em seguida, 

durante a Primeira República (1889-1930), surgiu uma profusão de partidos republicanos no âmbito dos 

estados da federação. Já durante a Primeira República até o governo constitucional de Vargas (1934-

1937), surgem os partidos ideológicos. No interregno democrático, surge o quarto sistema partidário, e, 

após o golpe civil-militar que redundou em 21 anos de regime militar (1964-1985), instituiu-se o 

bipartidarismo. E, finalmente, a partir do pluripartidarismo, em 1979, é inaugurado o sexto sistema 

partidário da história do Brasil, ainda vigente.  
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refletir sobre como se organizava e distribuía-se o poder no interior das agremiações 

políticas. Michels (1982) analisou o Partido Social-Democrata alemão (SPD), formado 

pela união de lassalistas – seguidores do ideólogo reformista Ferdinand Lassale – e 

marxistas revisionistas, e concluiu que qualquer partido, independente de sua origem, 

tenderia a desenvolver uma estrutura burocrática centralizada, oligarquizada. Esta seria 

a “Lei de Ferro da Oligarquia”, que consistiria: 

[N]a lei sociológica fundamental que rege inelutavelmente os partidos 

políticos [...] A organização é a fonte de onde nasce a dominação dos eleitos 

sobre os eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre 

os que os delegam. Quem diz organização, diz oligarquia (MICHELS, 1982, 

p. 238). 

 

A principal consequência disso seria uma maior preocupação com a 

sobrevivência da instituição em detrimento dos objetivos políticos que orientaram a sua 

criação. Para Michels (1982), portanto, os partidos políticos seriam incompatíveis com a 

democracia, já que as massas seriam incapazes de controlar seus líderes e de substituí-

los por outros que não constituíssem meramente novas elites. 

Na década de 1950, Maurice Duverger publica “Os Partidos Políticos”, que 

visava a desenvolver um estudo sistemático dos partidos políticos, a partir de suas 

ideologias, funcionamento interno e origem. Com base numa comparação entre os 

partidos da Europa Ocidental, Duverger elaborou uma tipologia dos partidos políticos, 

cujos principais padrões normativos são os partidos de quadros e os partidos de massa 

(DUVERGER, 1957. p. 77). 

Os partidos de quadros, de elites ou de notáveis seriam aqueles que se teriam 

formado no século XIX, ligados às oligarquias dominantes, e permanecido no século 

XX, sob a forma de partidos conservadores e liberais. Suas principais características 

seriam: 1) origem no Parlamento; 2) baixa organização interna; 3) pouca articulação 

entre suas instâncias organizacionais; 4) estrutura nacional descentralizada; 5) ausência 

de critérios claros de adesão; 6) financiamento proveniente de setores privados e; 7) 

concentração do poder decisório nas mãos da elite parlamentar (DUVERGER, 1957, p. 

93-97). 

Com a expansão do sufrágio, no início do século XX, surgiriam os partidos de 

massa, de orientação marxista, como os partidos comunistas e socialistas. Suas 

principais características seriam: 1) origem extraparlamentar; 2) alta organização 

interna; 3) muita articulação entre suas instâncias organizacionais; 4) estrutura nacional 
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centralizada; 5) rigorosos critérios de filiação; 6) financiamento compartilhado pelos 

membros do partido e; 7) subordinação dos parlamentares ao partido (ibid.). 

Duverger (1957) conclui que os partidos de massa seriam um modelo mais 

adaptado à democracia moderna. Dessa maneira, a profusão de partidos de massa 

levaria a uma espécie de “contágio pela esquerda” daqueles quadros, que começariam a 

adotar algumas características organizacionais de seus concorrentes (ibid., p. 55). 

Apesar de ser mais descritiva e baseada totalmente na pesquisa de Michels (1982), a 

obra de Duverger tem o mérito de estender sua análise para além dos partidos social-

democratas, constituindo, assim, um material mais vasto e atual sobre esse objeto de 

análise. 

Essas duas obras tiveram reflexo nos estudos brasileiros sobre agremiações 

políticas, em que, por exemplo, Viana (2003) identificou o Partido da Frente Liberal 

(PFL) e o Partido da Social Democracia brasileira (PSDB) como dois grandes exemplos 

de partidos de quadros – já que o primeiro fora resultado da cisão no interior do Partido 

Democrático Social (PDS) e o segundo, do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) –, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT), de origem exterior e 

proveniente dos sindicatos operários, enquadrar-se-ia no modelo duvergiano de partido 

de massa (VIANA, 2003, p. 48-49). 

Nos anos 1960, a unanimidade em torno da superioridade numérica dos partidos 

de massa passaria a ser questionada, a partir da observação das transformações 

organizacionais e comportamentais de algumas agremiações da Europa Ocidental. 

Nesse contexto, Kirchheimer (1966) desenvolveu o conceito de partido de catch-all, que 

denotava a queda na importância das ideologias e das questões de classe no interior das 

agremiações, cada vez mais voltadas para o desempenho eleitoral. 

A própria natureza dos atuais partidos de catch-all requer um constante 

deslocamento entre o papel crítico do partido e seu papel como apoiador do 

establishment, uma mudança difícil de desempenhar, mas ainda mais de se 

evitar 
3
 (KIRCHHEIMER, 1966, p. 189, tradução da autora). 

 

Os partidos de catch-all seriam consequência da diluição das polarizações 

políticas, ocasionada pelo avanço do Estado de Bem-Estar Social, culminando numa 

inversão da hipótese de Duverger (1957): os partidos de massa teriam sido 

ideologicamente esgotados e se tornado meros instrumentos para sucesso eleitoral 

(KIRCHHEIMER, 1966, p. 184-185). 

                                                           
3
 “The very nature of today's catch-all party forbids an option between these two performances. It 

requires a constant shift between the party's critical role and its role as establishment support, a shift 

hard to perform but still harder to avoid.” 
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Abandonando o esforço de enquadramento moral e intelectual das massas, [o 

partido de massa] está mais integrado ao cenário eleitoral, empenhando-se 

em alterar sua eficiência em profundidade para maior audiência e mais 

imediato sucesso eleitoral. A tarefa política mais estrita e o objetivo eleitoral 

imediato diferem muito da antiga abordagem geral; hoje, esta é vista como 

contraproducente, já que evita segmentos de uma potencial clientela 
4
 

(KIRCHHEIMER, 1966, p. 184-185, tradução da autora). 

 

O presente trabalho não se alinha à teoria de Duverger (1957), por considerar 

demasiado dicotômicas a categorização entre partidos de quadros e partidos de massa. 

Quando o autor defende que um partido de orientação marxista deveria surgir 

externamente ao parlamento e que um partido de quadros deveria ter origem interna, tal 

assertiva não ilustra o que ocorre na assim denominada Nova República brasileira. A 

exemplo disso, o próprio Partido Socialismo e Liberdade (PSol) surgiria de uma cisão 

no PT e, apesar se declarar socialista, não nasceu dos movimentos sociais, tendo origem 

parlamentar 
5
. 

Essa pesquisa também se afasta da defesa de Michels (1982) de que os partidos 

seriam incompatíveis com a democracia, uma vez que sua sucessão só provocaria a 

substituição de uma elite por outra. Por outro lado, concorda com a afirmação do autor 

de que, independentemente de sua origem, os partidos políticos tendem à 

burocratização, à centralização, principalmente a partir de sua chegada ao poder. No que 

tange à política internacional de PSDB e PT – que será tratada nos Capítulos II e III –, é 

justamente no âmbito de um ente burocrático – as Secretarias de Relações ou Assuntos 

Internacionais de ambos os partidos – que se tece grande parte das análises presentes na 

pesquisa. 

Com relação às ideias de Kirchheimer (1966), admitimos que exista uma 

tendência dos partidos, uma vez que chegam ao poder, de colaborarem para a 

manutenção do establishment, como será verificado também nos capítulos referentes às 

gestões de PSDB e PT. Além disso, devido ao presidencialismo de coalizão, 

concordamos que o sucesso eleitoral seja o objetivo primário das agremiações de que 

tratamos. 

                                                           
4
 “Abandoning attempts at the intelectual and moral encadrement of the masses, it is turning more fully to 

the electoral scene, trying to exchange effectiveness in depth for a wider audience and more immediate 

electoral success. The narrower political task and the immediate electoral goal differ sharply from the 

former all-embracing concerns; today the latter are seen as counterproductive since they deter segments 

of a potential Nationwide clientele.” 
5
 Em 2004, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de caráter socialista e declarado de extrema-

esquerda, foi criado, a partir de uma dissidência do PT que alegava discordar de certas políticas do 

partido, uma vez no poder. Já era dotado, portanto de cargos no Parlamento, o que não significa que 

penda para o conservadorismo nem liberalismo. 
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A própria lógica de competição eleitoral estimula que os partidos produzam 

formulações divergentes, a fim de se diferenciar dos demais. Portanto, é comum que, se 

um partido produz direções sobre política externa, os demais passem a se ocupar da 

mesma tarefa, no entanto, de acordo com seu espectro político. Assim, percebe-se que, 

após a criação da secretaria de Relações Internacionais e da Fundação Perseu Abramo 

pelo PT, o PSDB também incorporou a preocupação com o âmbito internacional em sua 

estrutura, quando de sua fundação, em 1988, criando uma secretaria de mesma natureza 

e um centro de formação política: o Instituto Teotônio Vilela.  

Nos anos 1980, o cientista político italiano Angelo Panebianco (1982) contribuiu 

teoricamente para a abordagem organizativa dos partidos políticos, tomando como 

variáveis o modelo genético e seu grau de institucionalização. Em sua visão, os partidos 

políticos não seriam meras representações de demandas sociais e eleitorais, mas 

organizações completas. 

O modelo genético seria determinado por três fatores: 1) a penetração territorial 

ou difusão territorial do partido – quando um centro controlaria a expansão para a 

periferia ou quando esta ocorreria espontaneamente, por ação das elites locais –; 2) a 

presença ou não de uma instituição externa que legitimaria o partido, distinguindo-se 

em legitimação externa ou interna, e; 3) o caráter carismático de um partido, que se 

mediria pelo fato de a agremiação constituir ou não um espaço para a afirmação de uma 

liderança carismática (PANEBIANCO, 1982). 

Por institucionalização, Panebianco (1982) entendia que esta ocorreria, quando 

um partido transitasse de um sistema de solidariedade – em que predominariam os 

incentivos coletivos e forte ideologia – para um sistema de interesses – em que 

predominariam valores seletivos e baixo engajamento ideológico. A institucionalização 

de um partido poderia ser medida, assim, tanto pelo seu grau de autonomia com relação 

ao ambiente externo quanto pelo seu grau de estruturação interna (ibid.). 

Ao estudar como o surgimento de uma agremiação e como o desenvolvimento 

de sua organização partidária seria influenciado por fatores tanto internos quanto 

externos ao próprio partido, Panebianco (1982) opôs-se às reflexões de Michels (1982) 

sobre a existência de uma “lei férrea” na evolução organizativa dos partidos políticos, já 

que sua teoria geral dos partidos permitiria, pelo contrário, a construção não de uma, 

mas de diversas tipologias (ibid.). 

Panebianco (1982) também desenvolveu as reflexões propostas por Kirchheimer 

(1966), requalificando os partidos de catch-all como partidos profissionais-eleitorais. 
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Estes se caracterizariam pelo protagonismo de quadros técnicos, pelo eleitoralismo, pela 

predominância de representantes públicos, pelo financiamento proveniente de grupos de 

interesse e de fundos públicos e pela ênfase em questões de forte apelo eleitoral. Assim, 

os partidos de massa teriam se aproximado do modelo profissional-eleitoral, devido à 

influência da própria dinâmica do sistema capitalista e ao impacto do avanço dos meios 

de comunicação em massa (PANEBIANCO, 1982). 

A formação de quadros políticos profissionais no interior dos partidos políticos 

elaborada por Panebianco (1982) difere da afirmativa de Max Weber (1997), de que: 

Dentro e fora do parlamento, é necessária uma figura característica, o político 

profissional, um homem que, pelo menos idealmente, mas quase sempre 

materialmente, considera a política partidária o cerne de sua vida. Essa 

figura, quer a amemos ou a odiemos, é, em sua atual forma, o produto 

inevitável da racionalização e da especialização de atividades partidárias 

baseadas na eleição de massa. (WEBER, 1997, p. 102). 

 

O autor discordaria de Weber por não considerar que quem faz do 

funcionamento do partido sua razão de viver devesse ser considerado um político 

profissional. Para Panebianco (1982), o político profissional seria quem faz da política 

institucional sua profissão, exercendo atividade partidária, parlamentar ou 

governamental, de onde retira seus rendimentos. 

Na década de 1990, Katz e Mair (1994; 1995) produziram uma significativa 

contribuição aos estudos partidários. Em primeiro lugar, os autores mudaram o foco da 

relação entre partidos e sociedade para a relação entre partidos e Estado e, em segundo 

lugar, apontaram para o fato de que as análises sobre as agremiações políticas ainda 

estariam demasiado presas a antigas concepções.  

Katz e Mair (1995) identificaram o surgimento de um novo modelo de partido 

nas democracias: o partido de cartel. Este poderia ser caracterizado pela dependência da 

agremiação com relação ao Estado, que lhe garantiria acesso aos meios de comunicação 

em massa, recursos humanos, regulamentações, legitimidade e recursos estatais a seus 

apoiadores. Assim, se, durante o domínio dos partidos de massa e de catch-all, as 

agremiações consistiam num elo entre Estado e sociedade civil, a partir da emergência 

dos partidos de cartel, seria o Estado o mediador da relação entre agremiações e 

sociedade, absorvendo-os. Para Katz e Mair (1995), partido de quadros, por sua vez, 

consistiria numa evolução dos modelos de partidos de massas e catch-all, já que o 

declínio nos níveis de participação popular nas atividades do partido, o distanciamento 

destes com relação à base partidária e a volatilidade do eleitorado teriam acabado por 

estreitar seus vínculos com o Estado (ibid. p. 16-20). 
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Katz e Mair (1993) aludem para o fato de que os partidos seriam dotados de três 

faces: 1) aquela pública, denominada party in public office; 2) sua base partidária, ou 

party on the ground e; 3) sua direção nacional, ou party in central office. O primeiro 

seria legitimado pelo sucesso nas urnas. Já o segundo basear-se-ia na associação 

voluntária, permanente e regular de membros em nível nacional. Por fim, a face da 

direção nacional seria apoiada tanto por seus dirigentes partidários quanto por sua 

burocracia. A partir das reflexões sobre as mudanças nas relações de poder entre essas 

três faces, Katz e Mair afirmaram que os partidos de catch-all denotariam um conflito 

entre sua base e sua face pública. De mesmo modo, aquelas organizações caracterizadas 

como partidos de cartel demonstrariam sensível superioridade de sua face pública diante 

das outras duas (id., 1993, p. 594-601). 

Mais recentemente, em 2002, o cientista político Steven Wolinetz (2002) 

criticaria a literatura sobre tipos de partido existente, elaborando uma nova tipologia, 

que possibilitaria a comparação e a avaliação das agremiações políticas tanto histórica 

quanto regionalmente. Analisando o comportamento dos partidos políticos, Wolinetz 

(2002) distinguiu-os em três: 1) aquele de policy-seeking; 2) o de vote-seeking e; 3) o de 

office-seeking (WOLINETZ, 2002, p. 149) 

O partido de policy-seeking seria aquele com programas bem definidos e 

ideologias articuladas, com o objetivo de realizar uma série de mudanças profundas, a 

despeito da competição eleitoral. Do ponto de vista da organização, conta com intensa 

participação eleitoral na vida partidária e com uma estrutura voltada para desenvolver 

suas políticas. O partido de vote-seeking, por sua vez, teria por objetivo precípuo a 

vitória nas eleições, por isso seu programa seria mais flexível e seus filiados 

demonstrariam participação de baixa intensidade na produção de políticas no interior da 

agremiação. Por fim, o partido de office-seeking priorizaria a participação no governo, 

evitando compromissos programáticos que dificultassem alianças políticas, a fim de que 

seus membros alcançassem cargos públicos (ibid., p. 149-153). 

No Brasil, diversos estudiosos constataram a carência de estudos sobre a 

organização dos partidos políticos desde a redemocratização (LIMA JR., 1999; 

NICOLAU, 2010). No entanto, a produção sobre partidos, eleições e comportamento 

político teria sido paulatinamente ampliada, tanto com relação ao interregno 

democrático (entre 1945 e 1964) quanto com relação à Nova República, a partir de 

1988. 
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Em 1992, Olavo Brasil de Lima Júnior, Rogério Schmitt e Jairo César Nicolau 

organizaram um balanço bibliográfico sobre o tema, entre 1978 e 1991. Essa revisão de 

literatura identificou os seguintes temas: análises sobre partidos específicos; sistema 

partidário; eleições; e subsistemas partidários estaduais. Sete anos mais tarde, em 1999, 

outro levantamento bibliográfico indicou o predomínio de estudos sobre participação 

eleitoral, sistemas eleitorais, sistemas partidários e sobre as relações entre Legislativo e 

Executivo.  

No entanto, são poucos os trabalhos sobre as organizações do sistema partidário 

brasileiro atual. Ressalta-se a análise de Scott Mainwaring (2001) de que PMDB, PFL e 

PSDB estariam mais próximos do modelo de catch-all concebido por Kirchheimer 

(1966), portanto propensos à robusta tradição federalista brasileira. Com critérios 

frouxos de filiação, esses partidos teriam se tornado heterogêneos, inclusive em termos 

ideológicos, pois cada seção estadual teria sua própria linha política. Sendo a 

arregimentação dos políticos mais determinada por considerações relacionadas à 

política estadual ou local do que por clivagens nacionais, PMDB, PSDB e PFL seriam 

mais propensos à indisciplina partidária. Partidos de esquerda, como PT, PDT e PCdoB, 

por sua vez, seriam mais homogêneos e centralizados, por isso mais disciplinados, além 

de priorizar as atividades extra-eleitorais (MAINWARING, 2001, p. 263-274). 

Estudos mais recentes, como o de Pedro Floriano Ribeiro (2013), apontariam 

para um diagnóstico precipitado da literatura de que as principais estruturas partidárias 

brasileiras – à exceção do PT – seriam do tipo de catch-all e resultantes da longa 

tradição partidária do país: com estrutura federalizada, o que conferiria liberdade às 

seções estaduais e locais na definição de suas respectivas linhas políticas e estratégias 

eleitorais; ao mesmo tempo que as decisões nacionais mais importantes concentram-se 

na bancada federal, sem participação relevante das instâncias subnacionais das 

agremiações. Pelo contrário, Ribeiro (2013) concluiu que, a partir de sua chegada ao 

poder em 2003, o partido teria se tornado inequivocamente um partido profissional-

eleitoral, segundo definição de Panebianco (2005), e se aproximado do modelo de 

partido de cartel, desenvolvido por Katz e Mair (1995) (RIBEIRO, 2008, p. 225-273).  

Sobre o PSDB, os estudos de Celso Roma (1999; 2002) tornaram-se referência. 

Roma (1999), inicialmente, identificou que as principais decisões nacionais do partido 

eram centralizadas nas mãos de poucos “cardeais”, o que teria facilitado a concretização 

de alianças com forças políticas conservadoras e a ascensão do PSDB ao poder, em 

1995. A partir disso, a direção peessedebista reformou sua estrutura organizacional e 
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cedeu mais autonomia às seções subnacionais, a fim de aumentar a competição eleitoral 

nesse nível, além de ter afrouxado os critérios de filiação, para facilitar a atração de 

lideranças para a base de apoio do governo FHC (ROMA, 2002). 

Sobre o PFL, destaca-se o trabalho de Denise Paiva Ferreira (2001), que apontou 

para o fato de que suas lideranças nacionais atuavam como mediadoras dos conflitos 

entre as elites partidárias regionais, preservando a coesão no nível nacional. Por sua vez, 

a autora demonstrou que as estruturas de PFL e PSDB seriam mais articuladas do que a 

do PMDB, que permaneceria fragmentado, federalizado e ideologicamente indefinido, 

constituindo a maior máquina eleitoral, já que a existência de forte faccionismo no 

interior do PMDB potencializaria sua competitividade nas eleições (FERREIRA, 2002, 

p. 94-101). 

No entanto, apesar de existirem divergências acerca do comportamento das 

agremiações políticas, é consensual que os partidos permanecem importantes para a 

viabilidade das democracias representativas, estruturando a competição eleitoral, 

agregando interesses e formulando políticas.  

 

 

1.1.2. Política externa 

 

Como as Relações Internacionais são um campo de estudo recente, a definição 

de muitos de seus conceitos básicos ainda é objeto de celeuma na literatura disponível. 

Assim, política externa e relações internacionais são, por vezes, tomadas 

equivocadamente como sinônimos. Amado Cervo (2008) formulou uma distinção 

bastante pertinente entre diplomacia, política exterior e relações internacionais, nessa 

ordem, dotadas de níveis crescentes de abrangência.  

A diplomacia seria caracterizada pela ação externa de governos, segundo 

objetivos, valores e padrões de conduta vinculados a uma agenda de compromissos com 

vistas à consecução de determinados interesses. Seria, ademais, dotada de elevada 

determinação externa, seja na dimensão global, regional ou bilateral: na primeira, as 

decisões são tomadas de forma coletiva e, além de se observar a disparidade de peso 

relativo entre os Estados, proporcional ao poder de que dispõem; regionalmente, os 

processos de integração levariam aos mesmos desafios da dimensão global, com relação 

aos países que integram um bloco; finalmente, no âmbito bilateral, a externalidade 
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ocorre na medida em que pelo menos dois países devem acordar sobre uma agenda 

comum (CERVO, 2008, p. 8-9). 

Por sua vez, a política exterior seria aquela que dotaria a diplomacia de conteúdo 

político, sem o qual não passaria de uma ação sem estratégia. Assim, pode-se concluir 

que toda política exterior é ideológica, já que representa um conjunto de valores que faz 

sentido para um determinado grupo e que se transforma numa visão de mundo. Por fim, 

as relações internacionais seriam um fenômeno ainda maior compreendendo três tipos 

de agentes, num esquema de influências recíprocas: a diplomacia; o governo e sua 

política; e a sociedade e suas forças (Ibid., p. 9-11). 

As Relações Internacionais são um campo de estudo recente surgido do impacto 

da Primeira Guerra Mundial sobre as relações entre os Estados. Nascem, assim, como 

um campo de estudo destinado a compreender as causas da guerra e a criar mecanismos 

para evitá-la, a partir da criação de uma organização política mundial baseada no 

princípio de cooperação entre os Estados, no reforço do Direito Internacional e na 

solução pacífica de controvérsias, como advogava o liberalismo wilsoniano. Seu foco, 

dessa maneira permanece no âmbito estatal, por constatar que, por meio do monopólio 

legítimo do recurso à força, este não seria passível de disputa e estaria pacificado desde 

a formação dos Estados nacionais (RODRIGUES, 2008, p. 19-20). 

Como tal não se concretizou, dada a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a 

denúncia ao projeto liberal cristalizado pela falência da Liga das Nações foi perpetrada, 

a partir de meados dos anos 1940, por autores que se intitulavam realistas. A política 

externa, sob a ótica realista, é identificada como uma prerrogativa dos Estados. Para os 

teóricos realistas, como o sistema internacional é anárquico, pelo fato de ser composto 

por entidades soberanas com idêntica legitimidade para ordenar suas relações internas e 

capacidade de promover seus interesses no plano externo, não se reconhece a existência 

de qualquer ente com igual competência para exercê-la (ALTEMANI, 2005, p. 3). Tais 

interesses seriam definidos em termos de poder por meio de uma política externa 

racional, como instrumento de conquista do interesse nacional e que visaria minimizar 

riscos e maximizar ganhos (MORGENTHAU, 2003, p. 6). 

Dessa maneira, em ambas as perspectivas – liberal e realista –, o Estado é visto 

como uma estrutura jurídico-política inevitável e deve ser disputado e conservado. 

Como seu interior encontrar-se-ia pacificado e somente o plano exterior seria alvo de 

disputas, o plano doméstico não é considerado uma variável explicativa para a 

compreensão da política externa adotada pelos Estados. Tal visão influenciou 
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fortemente os estudos sobre política externa, como uma matéria meramente reativa 

somente aos eventos sistêmicos e imune a disputas internas aos Estados. 

Manfred Wilhelmy (1988) define política externa como o conjunto de atividades 

políticas mediante as quais cada Estado promove seus interesses frente aos demais 

(WILHELMY, 1988, p. 148). Roberto Russell (1990) amplia esse conceito, 

identificando-a como a ação particular dos governos em três dimensões: 1) a político-

diplomática; 2) a militar-estratégica e; 3) a econômica (RUSSELL, 1990. p. 255). 

Para Celestino Arenal (2002), a política externa define-se como: 

O estudo da forma como um Estado conduz suas relações com outros 

Estados, se projeta para o exterior, isto é, refere-se à formulação, 

implementação e avaliação das opções externas, desde o interior de um 

Estado, vistas desde a perspectiva do Estado, sem atender à sociedade 

internacional como tal. Em nenhum caso cabe, pois, utilizar esta 

denominação como sinônimo de relações internacionais, pois estas se referem 

a um objeto muito mais amplo (ARENAL, 2002, p. 21-22). 

 

Cervo (2008) reconhece, assim, que a abertura do Itamaraty à sociedade faz-se 

premente, dada a complexidade social brasileira, bem como é indispensável a 

consolidação de um pensamento nacional que faça uma leitura crítica das teorias. 

As teorias carregam consigo valores e veiculam interesses das nações cujos 

intelectuais as concebem, por mais isentas e objetivas que se apresentem. 

Esse fato não deve ser tomado como deprimente, porém exige leitura crítica 

das teorias para evitar que acentuem esse fenômeno da dependência cultural 

entre os povos, além de assentar o mundo sobre países que tiram proveito das 

relações internacionais e outros que são explorados porque se deixam 

explorar (CERVO, 2008, p. 12). 

 

Assim, a política externa difere da diplomacia, já que esta consiste na execução 

da primeira, seja pela ação do Estado, seja pela dos demais atores internacionais. 

Segundo Letícia Pinheiro (2004): 

A política externa pode ser definida como o conjunto de ações e decisões de 

um determinado ator, geralmente, mas não necessariamente o Estado, em 

relação a outros Estados ou atores externos – tais como organizações 

internacionais, corporações multinacionais ou atores transnacionais -, 

formulada a partir de oportunidades e demandas de natureza doméstica e/ ou 

internacional. Nesse sentido, trata-se da conjugação dos interesses e ideias 

dos representantes de um Estado sobre sua inserção no sistema internacional 

tal como este se apresenta ou em direção à sua reestruturação, balizados por 

seus recursos de poder (PINHEIRO, 2004, p. 7). 

 

Ana Maria Stuart (2003) traça ainda outra distinção pertinente a esse trabalho 

entre política internacional e política externa: enquanto aquela seria resultado da 

sedimentação de posições dos partidos sobre as questões internacionais, esta, 

diferentemente, consistiria numa política de Estado, como representante dos interesses 

nacionais. Assim, apesar da necessidade de haver uma separação entre as formulações 
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partidárias ao longo de sua trajetória daquilo que foi efetivamente posto em prática, a 

partir de sua chegada ao poder, a comparação entre a política internacional de uma 

agremiação e a política externa de fato implementada é extremamente elucidativa para 

indicar se houve ou não uma reorientação do governo com relação às formulações do 

partido (STUART, 2003, p. 74). 

Pinheiro (2000; 2004) estabelece, além disso, uma leitura paradigmática 

alternativa, baseada nas teorias de ação da política externa brasileira, divididas em: 1) 

americanismo ideológico; 2) americanismo pragmático e; 3) globalismo.  

O americanismo ideológico seria construído a partir do privilégio dado a 

fatores de ordem normativa e de uma suposta convergência ideológica entre 

brasileiros e norte-americanos que justificavam a aliança aos Estados Unidos 

e teria vigido como paradigma hegemônico nos períodos 1946-51 e 1964-67. 

Já o americanismo pragmático seria aquele defensor do aproveitamento das 

oportunidades da aliança com Washington, cuja efetivação teria natureza 

predominantemente instrumental. Sua implementação teria ocorrido nos 

períodos 1902-45, 1951-61 e, finalmente entre 1967 e 1974. [...] A origem do 

globalismo deve ser buscada na combinação da crítica nacionalista da matriz 

americanista da política externa, com a visão cepalina das relações centro-

periferia e com a matriz realista das Relações Internacionais. (PINHEIRO, 

2004, p. 39-40). 

 

A política externa brasileira contemporânea apresentaria os dois paradigmas de 

modo oscilante, entre a chancelaria de Rio Branco e o governo Collor. A partir dos anos 

1990, quando a nova configuração político-econômica colocou em xeque a vigência 

desses dois paradigmas, houve necessidade de diluí-los e conjugá-los, ao se constatar 

que ambos haviam chegado ao seu limite de possibilidades.  

Cervo (2002), por sua vez, delineou sua leitura paradigmática, de maneira mais 

estrutural e globalizante. O autor identificou a existência de quatro paradigmas, dos 

quais três nos auxiliam a identificar a força da ação externa, após 1930: 1) o Estado 

desenvolvimentista; 2) o Estado normal e; 3) o Estado logístico (CERVO, 20003, p. 8).  

O primeiro paradigma predominou na América Latina entre 1930 e 1989 e 

poderia ser caracterizado por maior grau de autonomia nas relações exteriores, tutela 

estatal no desenvolvimento econômico e superação de dependências estruturais 

(CERVO, 2002, p. 7). O Estado desenvolvimentista baseava-se nas ideias estruturalistas 

da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), ancorada nos conceitos 

de centro-periferia, deterioração dos termos de troca, indústria, mercado interno e 

expansão do emprego e da renda (ibid., p. 7). 

O Estado normal, por sua vez, caracterizar-se-ia pela subserviência nas relações 

internacionais, envolvendo três parâmetros de conduta: 1) como Estado subserviente, 
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submete-se às coerções do centro hegemônico do capitalismo; 2) como Estado 

destrutivo, enfraquece a economia nacional e transfere renda ao exterior e; 3) como 

Estado regressivo, retrocede com relação aos ganhos sociais. Tal conceito fora 

formulado por Domingos Cavallo, em 1991, quando Ministro das Relações Exteriores 

do governo de Carlos Saúl Menem (1989-1999) e situava a Argentina como principal 

protótipo. Segundo Cervo (2000): 

Ser normal converteu-se, contudo, no desideratum de todos os países da 

América Latina, exceto Cuba, que se apressavam em agradar à matriz do 

novo sistema internacional, os Estados Unidos, porque com eles os vínculos 

eram os mais fortes e cada um desses países trabalhava com a hipótese de 

poder tirar os melhores proveitos dessa subserviência. Assim, a transição do 

Estado desenvolvimentista para o Estado normal significou nos anos noventa, 

na América Latina, a adoção de um processo de modernização concebido 

pelo centro em substituição à formulação da inteligência local, 

consubstanciada no tradicional pensamento da CEPAL. (CERVO, 2000, p. 

6). 

 

Todo aparato ideológico em torno do Estado desenvolvimentista fora, então, 

considerado antiquado para os tempos de globalização. Nas comunidades epistêmicas 

argentinas, adotou-se uma espécie de realismo periférico. Seus principais pressupostos 

seriam: 1) a periferia deve evitar confrontação e conformar seus objetivos externos, a 

fim de obter algum ganho econômico em troca; 2) num cálculo de custos e benefícios, 

desafiar uma grande potência pode não ocasionar custos imediatos, mas, em longo 

prazo, seria destrutivo e; 3) a autonomia na política exterior deve refletir a capacidade 

real de confrontação de um Estado não correspondente à liberdade de ação, mas à 

possibilidade de eliminar perdas e promover ganhos (CERVO, 2000, p. 7). 

No Brasil, por outro lado, a maioria dos acadêmicos (ALBUQUERQUE, 1996) 

promoveu certa apologia positiva ao passado, em que a política externa era um vetor 

para o desenvolvimento nacional. Para Cervo (2008): 

O neoliberalismo veio a erigir sua própria visão de mundo e a propor modelo 

próprio de inserção internacional, no Brasil e em quase todos os países da 

América Latina. Substituiu a visão estruturalista tradicional e embarcou no 

paradigma da globalização do fim do século XX, Substituiu a visão dual 

entre centro e periferia e a ideia de conserto da ordem internacional pela de 

um mundo unificado pelos fatores transnacionais do capitalismo. O curso 

profundo desse pensamento abandona, no Brasil, a crítica à economia 

ricardiana clássica da divisão internacional do trabalho e das vantagens 

comparativas, e reflete, ademais, o estágio de avanço da competitividade 

nacional, reivindicando, como benéfico, o livre mercado global (CERVO, 

2008, p. 21). 

 

No início do século XXI, por fim, após anos de governos militares e neoliberais, 

chegam ao poder, em toda América do Sul, partidos progressistas. Se, no plano 

doméstico, sua intenção eram políticas públicas de cunho social, no internacional, a 
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chave era a defesa da autonomia. Cervo (2000) argumenta que o malogro do Estado 

normal e a existência de um pensamento crítico na América Latina foram cruciais para 

que se fizesse uma revisão do pensamento único, defendido pelo discurso neoliberal, 

não bastando, no entanto, reerguer o paradigma desenvolvimentista, tampouco ceder ao 

Normal (CERVO, 2000, p. 20-21).  

Inaugura-se, pois, o paradigma do Estado Logístico que pode ser caracterizado 

pelo fortalecimento do núcleo nacional, auxiliando-o a operar no exterior, de modo a 

equilibrar os benefícios da interdependência e de ensaiar uma inserção madura no 

âmbito de um mundo globalizado. Seu principal protótipo, segundo Cervo, seria o 

Chile, no entanto, o Brasil também tivera experiência com esse tipo de gestão (id., 2000, 

p. 7). Para Cervo (2003): 

A ideologia subjacente ao paradigma do Estado logístico associa um 

elemento externo, o liberalismo, a outro interno, o desenvolvimentismo 

brasileiro. Funde a doutrina clássica do capitalismo com o estruturalismo 

latino-americano. Admite, portanto, manter-se na ordem do sistema 

ocidental, recentemente globalizado (CERVO, 2003, p. 21). 

 

E reitera que: 

[...] o Estado logístico imita o comportamento das nações avançadas, 

particularmente os Estados Unidos, visto como protótipo do modelo. A 

política exterior volta-se à realização de interesses nacionais diversificados: 

dos agricultores, combatendo subsídios e protecionismo, porque convém à 

competitividade do agronegócio brasileiro; dos empresários, amparando a 

concentração e o desenvolvimento tecnológico; dos operários, defendendo 

seu emprego e seu salário; dos consumidores, ampliando seu acesso à 

sociedade do bem-estar (ibid.). 

 

De acordo com os paradigmas elencados por Cervo (2000), situamos neste 

trabalho os primeiros anos do governo FHC no erigir do Estado Normal e, no segundo 

mandato, ensaiando sua transição para o Estado Logístico. Já o governo Lula da Silva 

estaria situado na consolidação de um Estado Logístico. 

 

 

1.1.3. Burocracia 

 

Para Weber (1999), a burocracia teria surgido nos primórdios do sistema 

capitalista, para gerir o aparato do Estado, sendo seu desenvolvimento inerente ao 

progresso da democracia. Apresentaria, assim, um duplo movimento, uma vez que tanto 

assegurava ao Estado o funcionamento da gestão pública, quanto influenciava o 



28 

exercício do próprio Estado, a despeito do poder Executivo, desvinculando-se de 

governos e de processos democráticos. Segundo o autor: 

Uma burocracia, uma vez plenamente realizada, pertence aos complexos 

sociais mais dificilmente destrutíveis. A burocratização é o meio específico 

por excelência para transformar uma "ação comunitária" (consensual) numa- 

"ação associativa" racionalmente ordenada (WEBER, 1999, p. 222). 

 

O conceito de burocracia poderia, assim, ser estendido tanto para a compreensão 

do partido político e do Itamaraty, que muitas vezes é tomado com uma instituição total. 

Para Farias (2016), existiria a tendência a caracterizar o Itamaraty como instituição 

total, mesmo quando não se reúnam elementos para tanto. Isso decorreria de um 

processo de convencimento sobre a existência de um monopólio da matéria 

internacional por parte daquela instituição (FARIAS, 2016, p. 8). Nesse contexto, o 

Itamaraty teria sido fortalecido ao longo do tempo como ator primordial para a 

formulação e a implementação de política externa brasileira, num esforço de resistir a 

mudanças bruscas e indesejadas (CHEIBUB, 1985, p. 113-114), fato este que será mais 

bem discutido na seção seguinte. 

Para Saraiva (2010): 

A forte presença histórica do Itamaraty no arranjo institucional brasileiro vis 

a vis a política exterior, junto de seu poder de burocracia especializada, 

contribui para a concentração da formulação da política externa e para um 

comportamento mais estável pautado por padrões normativos. Esta 

concepção torna a política externa menos vulnerável a ingerências diretas da 

política doméstica (SARAIVA, 2010, p.45-46). 

 

Portanto, infere-se que a construção do Itamaraty como ator racional e unitário 

de política externa afasta-o da possibilidade de existência de clivagens em seu interior. 

Segundo Bertrand Badie (2009), a porosidade das fronteiras entre nacional e 

internacional provocada pela globalização tem impacto sobre a produção da política 

externa dos Estados, uma vez que novos atores infraestatais, a quem ele denomina 

“intrusos”, colocam em xeque a soberania e a autoridade daquelas instituições (BADIE, 

2009, p. 07).  

O autor destaca, assim, a necessidade de pensar a diplomacia e a política externa 

como entidades meramente estatais, a fim de romper com o horizonte ontológico 

definido pela geopolítica exclusivamente no Estado. Para Badie (2009), o Realismo não 

peca por focar no Estado como unidade de análise, mas por não aprofundar a análise 

sobre o que constitui o Estado, como este se constrói e quais são suas contradições e 

relações (ibidem, p. 08-09). Embora tenham ingressado na arena internacional sem ser 

convidados, esses “intrusos” dispõem de legitimidade tamanha que o custo político de 
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ignorá-los é muito alto. À medida que um espaço público internacional se vai 

consolidando, a diplomacia passa a ser perturbada pelos agentes da sociedade – mesmo 

quando os atores sociais não se dão conta, ao fazerem demandas que se anunciam como 

domésticas, mas que remetem a processos de negociação travados para além das 

fronteiras nacionais (LOPES, 2011, p. 82). 

As agremiações políticas podem ser consideradas, por sua vez, também 

organizações burocráticas, pois seu objetivo precípuo é a conquista do poder, o que 

exige sua burocratização, no esforço de reunir todos os recursos necessários para tal 

objetivo.  

Cria-se, assim, no interior do partido, uma divisão entre dirigentes e 

dirigidos, entre “chefes”, “líderes”, por um lado, e “massas”, “liderados”, por 

outro. Estes dirigentes formam a burocracia partidária. Esta burocracia 

comanda o partido, embora existam variações de grau na burocratização entre 

os diferentes partidos (VIANA, 2003, p. 14). 

 

No entanto, o autor afirma que, apesar da importância da burocracia partidária 

na consecução dos objetivos de chegada ao poder, nenhum partido o faz sem uma base 

social, que consiste no apoio de classes ou frações de classe. Seja na conquista do poder 

por via eleitoral, seja por via do golpe de Estado, o partido constitui um espaço de 

dissimulação-simulação, em que se dissimulam seus reais interesses, enquanto se simula 

a representação dos interesses de uma classe (VIANA, 2003, p. 14-15). Assim: 

O processo de dissimulação-simulação, marcado pela declaração de um 

interesse falso e pela omissão do verdadeiro interesse, tem sua raiz no caráter 

de todo partido político. A sociedade capitalista, que é onde emergem os 

partidos políticos e a democracia representativa, é marcada pelo conflito 

entre as diversas classes sociais existentes, sendo que as classes fundamentais 

são a classe capitalista e a classe operária. Somente compreendendo este 

conflito que se pode entender o processo de dissimulação-simulação 

realizado pelos partidos políticos (VIANA, 2003, p. 15). 

 

Viana (2003) indica que a redemocratização brasileira não se realiza num vácuo 

legal, visto que já existia uma série de leis que regulamentava os partidos políticos, o 

processo eleitoral e as funções e poderes do parlamento. Apesar de a Constituição 

Cidadã de 1988 ter alterado algumas dessas regras, foi produzida segundo o sistema 

legal anterior, conservando algumas exigências do regime militar (VIANA, 2003, P. 52-

53). 

Além disso, a própria exigência de que uma candidatura seja realizada por meio 

de um partido provocaria uma restrição à participação. Num país de dimensões 

continentais, como o Brasil, a exigência de um caráter nacional aos partidos constitui 
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um verdadeiro obstáculo para forças políticas que são fortes em alguns estados, mas não 

noutros. 

 

 

1.2. O Papel da Tradição no Itamaraty 

 

Desde o surgimento do Brasil como Estado-nação, o Itamaraty fora o lócus 

primordial da elite intelectual e aristocrática brasileira. A política externa brasileira foi 

forjada a partir de um longo processo de tradições diplomáticas na história imperial e 

republicana. A exaltação da figura do Barão de Rio Branco e as medidas de coesão 

institucional do MRE tiveram, assim, o papel de projetar para a sociedade a imagem de 

coesão no Itamaraty (MESQUITA, 2013, p. 72). 

Segundo Mariano (2007), o reconhecimento da singularidade da ação 

diplomática brasileira contribuiu para sua continuidade e previsibilidade da política 

externa nacional (MARIANO, 2007, p. 17). A coesão, a estabilidade e identidade do 

MRE foram mantidas não somente por símbolos, ritos e signos, mas pela criação de um 

conjunto de ideias que colaboraram para construir uma memória institucional (BUERE, 

2011). 

O caráter político por trás na construção institucional do Itamaraty não deve ser 

desconsiderado. Francisco (2011) afirmou que  

[A] definição do que se lembrará e o que se esquecerá é feita no meio das 

lutas políticas acerca de qual deverá ser o caráter da instituição, o que deverá 

ser destacado, resgatado, modificado ou renegado. E esta atividade tem 

relação direta com a complexidade da instituição que a produz; assim, quanto 

mais hierarquizada e competitiva, mais essa memória retornará aos pais 

fundadores e aos heróis da fundação - de fato ou simbólicos - da instituição. 

É, portanto, com base em projetos políticos do presente – que, por sua vez, 

estão relacionados com as barganhas políticas contemporâneas - que as 

memórias e, com elas, as identidades são construídas. (FRANCISCO, 2010, 

p.20) 

 

O trabalho pioneiro de Cheibub (1984; 1989), por sua vez, tomou a evolução 

histórica do Itamaraty como objeto, considerando seu crescente processo de 

burocratização e institucionalização e classificando-a em três períodos: 1) o patrimonial, 

de 1822 até a virada para o século XX; 2) o carismático, de 1902 a 1912, quando da 

chancelaria do Barão do Rio Branco; e 3) o burocrático-racional, de 1912 aos anos 

1980, em que se inicia uma série de reformas que visa a dotar a carreira diplomática de 

uma estrutura cada vez mais racional e burocratizada.  
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O autor indicou o desenvolvimento, no Itamaraty, das características que são 

consideradas por Samuel Huntington essenciais à institucionalização de qualquer 

organização: adaptabilidade; complexidade, autonomia; e coesão (HUNTINGTON, 

1972, p. 12-14).  

A adaptabilidade e a complexidade referem-se à sua capacidade de responder 

aos diferentes cenários internacionais, inclusive com a criação de novas funções dentro 

de sua estrutura administrativa, dotando a instituição de legitimidade no trato de 

questões centrais num dado momento. A autonomia e a coesão, por sua vez, conferem-

lhe a estabilidade considerada indispensável para a manutenção da continuidade na 

política externa brasileira, por meio da geração de consensos e da inibição de rupturas 

bruscas (CHEIBUB, 1989, p. 126). 

Cheibub concluiu que a manutenção do Itamaraty como protagonista em matéria 

internacional só seria rompida quando outros atores puderem lhe contrabalancear, na 

medida em que desenvolvam certos graus de institucionalização, traço fundamental para 

o fortalecimento de qualquer instituição. Partidos, Congresso, comunidade acadêmica e 

demais atores políticos deveriam transformar-se em grupos duradouros e estáveis 

(CHEIBUB, 1989, p. 127). 

Assim, segundo o argumento de Cheibub, a autonomia de que o MRE 

desfrutaria decorre de um crescente processo de burocratização e institucionalização que 

lhe conferiram legitimidade diante de outras instâncias em matéria internacional. A 

“tradição” também encontra eco em trabalhos acadêmicos, o que estimula a 

compreensão da política externa por meio de padrões de regularidade e de 

generalizações. Isso resultou na acepção de que a aprovação de toda decisão política no 

campo internacional fica restrita à sua identificação nos cânones tradicionais do MRE. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm: 

por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 

continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM, 1984, p.9). 

 

Sendo também deliberadamente inventada, a tradição em torno do MRE 

ratificaria a percepção da instituição como diferenciada diante das demais burocracias 

nacionais. Moura (2007) concluiu que essa visão é proveniente, sobretudo, do processo 

de socialização empreendido pela instituição voltada para a preparação dos futuros 

diplomatas, o Instituto Rio Branco (IRBr). Este faria os ingressantes à carreira 
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adquirirem um ethos específico, cuja função é manter a coesão e a estabilidade do corpo 

diplomático.  

Cursos, códigos de conduta, comportamento e vestimenta e participação em 

cerimônias que marcaram a memória da instituição teriam a função de reorganizar os 

signos e os ritos do MRE e de firmar sua distinção na sociedade brasileira (MOURA, 

2007, p. 19-33). Uma vez criada, a tradição passaria, portanto, a atuar sobre a vida 

social e a se reproduzir (FRANCISCO, 2011, p. 25).  

Um dos autores que aprofundaram os estudos de Cheibub sobre a corporação 

diplomática foi Gustavo Sénéchal Goffredo Junior, ao problematizar a construção da 

tradição no Itamaraty. Goffredo Junior (2000) afirmou que: 

[d]evido ao alto grau de profissionalismo e ao esprit de corps dos diplomatas, 

coube a eles tomar a liderança no que se refere não apenas à execução, mas 

também à formulação da política exterior do país durante quase todo o 

período republicano. Surge então a categoria dos “operadores/formuladores” 

que dialogam com elementos da “tradição” para conceber a política externa 

do país de acordo com as contingências do momento histórico em que vivem. 

Não raro, esses indivíduos vão buscar nos princípios históricos da diplomacia 

o sustento para dar legitimidade à posição brasileira (GOFFREDO JR., 2000, 

p. 95). 

 

Partindo da concepção original de Hobsbawm sobre a invenção das tradições, 

especificamente com relação ao exército brasileiro, Celso Castro (2002) aludiu a uma 

tradição das invenções, indicando o caráter permanente da invenção da cultura humana 

e a constante atualização dos elementos simbólicos em diferentes contextos históricos. 

Novas tradições teriam surgido no âmbito das Forças Armadas a fim de produzir um 

ethos institucional naquela instituição, bem como ocorrera com o Ministério das 

Relações Exteriores ao longo do tempo (CASTRO, 2002, p. 9).  

Urge, portanto, discutir de que maneira o discurso sobre a tradição do MRE 

resultaria na construção de um consenso em torno do insulamento da instituição e de um 

alegado desinteresse dos partidos políticos em matéria internacional. Marcado pela 

continuidade e pela convergência de pensamentos, o Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) concentraria as formulações e a implementação de política externa, contribuindo 

para um comportamento mais estável pautado por padrões normativos (SARAIVA, 

2010, p. 45-46).  

Saraiva (2010) destacou, no entanto, que, apesar de denotar as premissas 

realistas, o conjunto de crenças em que se baseia a diplomacia brasileira seria fruto de 

diferentes estratégias de desenvolvimento nacional e de determinados cálculos dos 
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formuladores de política externa que variavam, de acordo com suas percepções sobre o 

que seria interesse, conjuntura e inserção internacionais (Ibidem, p. 46). 

Faria (2012) resumiu as razões da construção da imagem do MRE como 

instituição insulada a uma confluência de fatores: 1) um arcabouço constitucional que 

lega ao Executivo grande autonomia e marginaliza o Legislativo em matéria 

internacional; 2) o caráter “imperial” do presidencialismo brasileiro; 3) a significativa e 

precoce profissionalização da corporação diplomática no país; e 4) o caráter não-

conflitivo e adaptativo da atuação diplomática brasileira (FARIA, 2012, p. 318). 

Assim, se, até meados da década de 1990, prevaleceu entre os analistas de 

política externa brasileira a percepção de que o Itamaraty era o principal encarregado 

pela implementação e pela formulação das ações externas do país, no final da mesma 

década, esse quadro mudaria, devido a transformações de ordem sistêmica – fim da 

bipolaridade entre EUA e URSS e advento da globalização – e doméstica – 

redemocratização e adesão ao Neoliberalismo (LIMA, 2000; SARAIVA, 2008, p. 46). 

Somente nos anos 2000 surgiriam pesquisas que retomariam a instituição como foco de 

pesquisa (FARIA, 2012, p. 312).  

A nova concepção de política externa que emergiu alterou a concepção corrente 

sobre o papel do Estado e suas práticas internacionais e diluiu o conceito tradicional de 

fronteiras. Novos atores passaram a ter relevo no sistema internacional, o que reduziu as 

bases de atuação do Estado, dotando-o de maior pluralidade. No âmbito sistêmico, o fim 

da Guerra Fria e o advento da globalização motivaram a emergência de novos temas, 

para além da agenda de segurança internacional, conferindo a atores transnacionais e 

intraestatais maior participação nas formulações de política externa, à diplomacia mais 

ativismo e, sobretudo, mais legitimidade doméstica (FARIA, 2012, p. 319). 

No Brasil, à nova configuração sistêmica somaram-se a abertura política e a 

liberalização econômica, gerando efeitos distributivos nessa matéria, na medida em que 

os resultados até então alcançados não correspondiam aos anseios dos novos atores 

envolvidos. A partir dos anos 1990, o crescente papel de ministérios e de outras 

entidades subnacionais – em especial, dos partidos políticos – ilustrou a diversificação 

dos atores que passam a influenciar a tomada de decisões no âmbito internacional.  

Pinheiro (1997) considerou que a redemocratização fez necessária a 

reformulação da conduta interna do MRE, tornando-a mais permeável aos distintos 

setores sociais que ganham força e expressão no contexto abertura política. Numa 

democracia, seria essencial a interlocução da diplomacia com a sociedade civil, na 
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medida em que esse diálogo reforçaria a legitimidade de uma política exterior 

representativa (PINHEIRO, 1997, p. 6).  

Segundo modelo de Hocking (2004), o Brasil migraria do modelo de “clube” 

para o de “múltiplos interessados” (ou muti-stakeholders), no que tange às formulações 

da PEB. Enquanto, no modelo do “clube”, o objetivo da consulta à sociedade se 

resumiria à intenção de angariar aprovação para metas definidas pelos formuladores, 

sem que as linhas definidas sejam modificadas, no modelo de “múltiplos interessados”, 

pressupõe-se a capacidade de alteração dos rumos por parte dos stakeholders daquela 

matéria. 

Oliveira e Onuki (2010) ressaltam que, com a abertura política, os partidos 

passaram a não somente ter posições discriminantes sobre política externa como a 

alterar o curso do comportamento do país internacionalmente. Os autores apontaram, 

ainda, que a ausência de diagnósticos sobre essa nova realidade decorre de um efeito 

inercial, em que se tenta compreendê-la a partir de esquemas analíticos e referências 

empíricas do passado, da tradição, e defendem que os partidos importam para a política 

externa em duas dimensões: por sua influência direta, sobre a tomada de decisões no 

âmbito Executivo; e, por influência indireta, sobre aquelas do Legislativo (OLIVEIRA; 

ONUKI, 2010, p. 145-146). 

Milani (2012), por sua vez, afirmou que o aumento do interesse e do debate 

públicos levaria a um lento e gradual processo de abertura e de politização da agenda 

internacional, mesmo que de maneira reduzida, se comparada a outras políticas 

públicas. Apesar do ritmo menos acelerado, uma das consequências da profusão de 

atores envolvidos nas formulações e no processo decisório seria a diminuição da 

concentração da agenda internacional no MRE (MILANI, 2012, p. 38-39). 

Por outro lado, no plano eleitoral, justamente pelo fato de a política exterior não 

ser fator primordial para que os eleitores decidam seu voto, tenderia a ser um campo 

afeito à demarcação de posições políticas, sem que isso implicasse os mesmos custos 

das demais políticas domésticas (OLIVEIRA; ONUKI, 2010, p. 146). Também 

importaria ressaltar que a formação de políticas públicas pode ser influenciada pela 

posição que os partidos políticos ocupam na estrutura governamental, mudando de 

acordo com o grupo político no governo (MILANI et al., 2017, p. 586). Assim, a 

posição que um partido ocupa nessa estrutura poderia impactar sua visão sobre a 

execução da política externa (MESQUITA, 2012b, p. 53).  
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A Constituição de 1988, por exemplo, buscou reduzir parte da assimetria entre 

os poderes Executivo e Legislativo nas relações exteriores, incorporando o último à 

condução da política externa (NEVES, 2006, p. 371). Mesmo que o Executivo ainda 

seja preponderante, é preciso reconhecer que a participação do Legislativo na aprovação 

de tratados, por exemplo, sinalizaria a importância dos partidos políticos em assuntos 

internacionais. Ainda que essa ocorrência seja importante, o poder do Executivo em 

matéria internacional ainda lhe superior, o que também provocaria perda de poder 

relativo do MRE (CASON e POWER, 2006, p. 118). 

Além disso, a Constituição elencou os princípios das relações internacionais, a 

saber: independência nacional; prevalência dos Direitos Humanos; autodeterminação 

dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da paz; solução pacífica 

de conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade; concessão de asilo político; e integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina. Tais princípios, apesar de visarem a 

nortear a conduta brasileira internacionalmente, são demasiadamente generalistas e 

permitem que as mais diferentes estratégias de política externa sejam postas em prática 

sem que aquelas sejam comprometidas (VIGEVANI e CINTRA, 2003, p. 31). Por outro 

lado, sugere a preocupação com a imagem brasileira nos países vizinhos e com a 

viabilidade de um projeto integrador na região (NEVES, 2006, p. 371). 

Os incisos VII, VIII, XIV, XIX e XX do artigo 84 da Constituição de 1988 

expuseram as funções do Presidente especificamente com relação à política externa. 

Estas seriam: manter relações com os Estados estrangeiros; celebrar tratados, 

convenções e atos internacionais; nomear embaixadores; declarar guerra, desde que com 

a aprovação do Congresso; e celebrar a paz. Portanto, a responsabilidade da PEB 

caberia, sobretudo, ao Presidente, sendo auxiliado pelo MRE. 

Além do Itamaraty, Danese (1999) apontou que outros órgãos auxiliariam o 

Presidente nessa função, como suas Assessorias, cuja principal característica seria a 

instabilidade, visto que muitos mudam de nome de acordo com a mudança de governo.  

Abranches (1988) conceituou o sistema político brasileiro, após a 

redemocratização, como “presidencialismo de coalizão”, que pode se definir como: 

[...] o Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 

multipartidarismo e o “presidencialismo imperial”, organiza o Executivo com 

base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade 

concreta brasileira chamarei, à falta de melhor nome, “presidencialismo de 

coalizão” (ABRANCHES, 1988, p. 21-22). 
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Segundo Abranches, as coalizões seguiriam dois eixos: o partidário e o regional. 

No eixo, partidário, os ministérios seriam controlados pelas agremiações que participam 

das coalizões e, no eixo regional, a participação dos estados nos ministérios denotaria a 

predominância do triângulo Rio de Janeiro – São Paulo – Minas Gerais. Em linhas 

gerais, o presidencialismo de coalizão consistiria na distribuição de cargos 

administrativos em troca de apoio da maioria do Legislativo. Essa característica dotaria 

os partidos políticos de força cada vez maior no cenário da Nova República, ao mesmo 

tempo em que figuraria como um dos fatores para que o Presidente agisse de modo 

autônomo em política externa, no exercício de sua diplomacia presidencial, aspecto que 

será explorado a seguir. 

Segundo Miriam Saraiva (2010), a chegada de Collor à presidência levou à arena 

do processo decisório brasileiro uma corrente liberal que defendia o abandono do 

discurso terceiro-mundista e relações prioritárias com os países do “Primeiro Mundo”. 

A crise de paradigmas ocorrida nos anos 1990 acaba pondo em xeque os padrões de 

comportamento brasileiro com relação à política externa e levando à divisão do 

Itamaraty em duas correntes: os autonomistas (ou nacionalistas); e os institucionalistas 

pragmáticos (ou liberais) (SARAIVA, 2010, p. 46).  

Por um lado, os institucionalistas pragmáticos compõem uma corrente de 

pensamento e de ação no interior do Itamaraty que se consolidou durante o governo 

FHC e defendem, no âmbito econômico, a liberalização condicionada e identificam-se 

com partidos como PSDB e o atual DEM. Além disso, enxerga na regulamentação das 

relações internacionais um aspecto favorável para o desenvolvimento econômico, o que 

se denota pelo apoio à adesão aos regimes internacionais e pelo comportamento ativo 

nos foros multilaterais. Por fim, essa corrente defende a construção de uma liderança 

brasileira na América do Sul, enxergando a integração regional como instrumento para 

ganhos do Brasil em termos econômicos (Ibidem, 2010, p. 46-48). 

Por outro, os autonomistas, que se identificam com a perspectiva 

desenvolvimentista e, em termos partidários, com o PT, teve maior relevo durante o 

governo Lula da Silva, na figura do chanceler Celso Amorim e do secretário-geral 

Samuel Pinheiro Guimarães. Diferente dos liberais ou institucionalistas pragmáticos, os 

nacionalistas dão mais destaque a questões como autonomia, universalismo e presença 

brasileira na política internacional. Assim, a crença nos regimes internacionais é menor, 

enfatizando seu caráter reformista com relação à ordem internacional (ibid., p. 48-50). 
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O primeiro capítulo desta dissertação visou, assim, a compreender o 

funcionamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a construção de sua 

imagem como encarregado primordial das formulações de política externa brasileira 

(PEB), como elemento de constrangimento da participação de outros atores, como os 

partidos políticos, nessa matéria. Para isso, partiu do pressuposto de que a tradição 

forjada em torno do Itamaraty contribuiu para legitimar ou não determinados projetos 

políticos e ações internacionais e para a produção de estudos que ratificam essa visão, 

tanto na academia quanto nos quadros institucionais.  
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CAPÍTULO 2 

 

Visões sobre política externa: a América do Sul nas formulações do PSDB 

 

O presente capítulo busca analisar as formulações sobre política externa do 

PSDB para a América do Sul, nos oito anos em que o partido ocupou o poder. Além 

disso, como o partido dividiu com o PT o protagonismo em todos os cinco pleitos 

eleitorais ocorridos dentro do recorte temporal verificado (de 1994 a 2006), verificou-se 

o que mudou na retórica da agremiação sobre política externa para a América do Sul, 

também a partir do momento em que não mais esteve no centro do poder, ou seja, de 

2003 a 2010. 

Foram analisados os seguintes indicadores: 1)os programas e estatutos 

partidários (no caso do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB –, o Manifesto, 

Estatuto e Programa), além das principais resoluções de seus encontros nacionais; 2) os 

planos de governo para o Executivo nacional entre 1994 e 2006 e; 3) a produção sobre a 

América do Sul de seu centro de formação política – o Instituto Teotônio Vilela. Sobre 

a apreciação dos programas de governo, cabe ressaltar que, apesar de não constituírem 

um documento composto por propostas compulsórias, seu exame figura como recurso 

auxiliar para a compreensão das preferências do partido em relação ao assunto.  

Antes disso, é preciso abordar a origem do PSDB, sua história e sua 

organização, a fim de compreender como tal partido constituiu-se como o principal 

antagonista político do PT, no recorte temporal analisado. Suas discordâncias estender-

se-iam também para o campo da política externa? Em que difeririam os conteúdos das 

principais proposições presentes em seus programas partidários, planos de governo e 

produções partidárias, no âmbito da América do Sul? Teria havido influência das 

formulações elaboradas no âmbito desses partidos sobre as diretrizes de política externa 

dos governos FHC e Lula? Teria havido alteração substancial da política externa para 

América do Sul entre 1995 e 2010? 

O PSDB foi fundado em 1988 por dissidentes do PMDB que se 

autodenominavam a ala mais progressista do partido
6
, como Fernando Henrique 

                                                           
6
 O PMDB era formado por quatro correntes: os autênticos, políticos de variadas tendências ideológicas 

que, desde os anos 1960 atuavam pela volta do Estado de direito; os históricos, membros atuantes do 

partido desde a fundação e ligados a setores progressistas; o Movimento da União Progressista (MUP), 

que se definia com a esquerda do partido e; o “centrão”, bloco com forte atuação na Assembleia 
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Cardoso, Mário Covas, José Serra, Sérgio Motta e André Franco Montoro. Cerca de dez 

anos antes de fundarem esta agremiação, alguns daqueles que viriam a ser seus 

principais líderes chegaram a participar da elaboração de um projeto de formação de um 

novo partido político – o PT –, enquanto ainda se enquadravam em seu partido de 

origem. Contudo, quando o PT adquiriu uma tônica socialista, FHC e seus 

companheiros decidiram permanecer no PMDB (CARNEIRO; LEMOS, 2010). 

Em junho de 1988, FHC renunciou à liderança do PMDB no Senado, junto a 

mais de cem dissidentes, sob a liderança de Mário Covas – dentre os quais quarenta 

deputados federais e sete senadores –, manifestando seu desejo de fundar um novo 

partido que representasse uma alegada opção de centro-esquerda e a tradição social-

democrata: o PSDB (ibidem). 

A social-democracia surgiu no interior do movimento operário europeu, na 

segunda metade do século XIX, no contexto de Segunda Revolução Industrial, que 

inaugurou a fase imperialista de reprodução do capital. Inicialmente, a denominação 

social-democrata era uma maneira de burlar as restrições legais à formação de partidos 

que se intitulavam comunistas. Ao longo do XX, principalmente a partir da III 

Internacional, ocorreu uma cisão entre reformistas e revolucionários no interior desses 

partidos, e a social-democracia desenvolveu-se como uma alternativa tanto ao 

Marxismo ortodoxo – por rejeitar a estratégia revolucionária – e quanto ao Liberalismo 

clássico – por rejeitar o livre mercado e defender o Estado de Bem-Estar Social. Assim, 

para os social-democratas modernos, a justiça social poderia ser alcançada por meio da 

reforma do capitalismo, sem que fosse necessário destruí-lo.  

No Brasil, a redemocratização permitiu o surgimento de partidos com tal 

ideologia, como o PSDB, formado por lideranças políticas destacadas na luta contra a 

ditadura militar e tendo a democracia como valor fundamental. Inclusive a proximidade 

daqueles que fundariam o PSDB com as tendências políticas europeias datava da década 

de 1970, no contexto de ditadura militar, quando alguns notáveis do PMDB foram 

exilados naquele continente. Tal aproximação fez com que, uma vez fundado, o PSDB 

participasse como observador da Internacional Socialista (VIEIRA, 2012, p. 21). 

Segundo André Franco Montoro (1989), a própria escolha de um tucano como 

símbolo do partido remonta a seus compromissos programáticos, uma vez que a ave de 

peito amarelo lembraria as cores da campanha pelas eleições diretas, simbolizaria o 

                                                                                                                                                                          
Constituinte e afinado com os interesses defendidos pelo governo de José Sarney (1985-1990) (VIEIRA, 

2012, p. 67). 
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movimento ecológico e a defesa do meio-ambiente, além de ser brasileira, indicando, 

portanto, a preocupação do PSDB com a realidade nacional (MONTORO, 1989, p. 1). 

Montoro (1989), então Presidente de Honra do PSDB, defendia que o partido 

nascera da confluência de diferentes vertentes do pensamento político contemporâneo, 

sendo dotado de um caráter pluralista. A principal preocupação de seus fundadores era 

destacar-se do espectro político clássico, não se identificando com direita nem esquerda, 

tampouco centro, porém voltado para a maioria interessada em reformas sociais e no 

parlamentarismo (CARNEIRO; LEMOS, 2010). 

Assim, Montoro (1989) ressaltava como valores fundamentais do partido: 1) a 

democracia; 2) a inconformidade com a injustiça social – a melhoria da vida do povo 

seria proveniente de reformas livremente consentidas pela sociedade, dentro dos limites 

da democracia –; 3) a função diretora do Estado – o que não significaria defesa do 

Estado mínimo, nem de um Estado máximo, mas de um Estado necessário – e; 4) o 

federalismo, a descentralização e a participação da sociedade civil – com vistas a 

aprimorar o funcionamento das instituições, através de canais de participação popular 

no aperfeiçoamento constante da democracia (MONTORO, 1989, p. 2-3). 

Na literatura disponível, os estudos sobre a origem do PSDB elencam três 

principais fatores que motivaram a sua criação: 1) os dissensos no interior do PMDB 

com relação à Assembleia Constituinte, principalmente, no que tange ao sistema de 

governo e à duração do mandato de José Sarney (FURTADO, 1996); 2) o predomínio 

da ala quercista em São Paulo, deixando os autoproclamados progressistas à margem do 

poder dentro do PMDB e; 3) a candidatura de João Leiva para a prefeitura de São Paulo, 

em 1988, que fora articulada por políticos conservadores do PMDB paulista e do 

Partido da Frente Liberal (PFL) 
7
 (ROMA, 2002, p. 73). 

No entanto, Roma (2002) afirma que tais interpretações valorizam em demasia o 

aspecto ideológico para a fundação do partido tucano. Por outro lado, defende que os 

argumentos de oposição do PSDB à extensão do mandato presidencial e às alianças com 

a direita mostrar-se-iam inconsistentes ao longo do tempo. Para o autor, a fundação do 

PSDB foi mais pragmático-eleitoral do que ideológica, sendo sua posterior aliança ao 

PFL mais ideológica do que eleitoral-partidária, a partir de dois argumentos. Em 

                                                           
7
 Enquanto o PMDB paulista fora favorável ao presidencialismo e ao mandato de cinco anos, os 

dissidentes teriam apoiado o parlamentarismo e a duração de quatro anos de Sarney. Como Orestes 

Quércia controlava a organização do PMDB, procurou reduzir o espaço de ação de políticos influentes. 

Nas eleições municipais de 1994, a candidatura de João Leiva à prefeitura de São Paulo, apoiada pelo 

PMDB paulista, setores conservadores do PFL e Jânio Quadros, então prefeito, também constituiria um 

fator para que os dissidentes se organizassem em torno da fundação de um novo partido. 
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primeiro lugar, sob o ponto de vista de sua organização, o PSDB concentraria o poder 

de decisão das suas lideranças, enquanto manteria a autonomia de suas instâncias locais, 

o que denota baixa intensidade da ideologia e o forte apelo à competição eleitoral. Em 

segundo, essa estrutura favoreceria a ação das lideranças, que incorrem em alianças com 

partidos de direita, a despeito da oposição de seus militantes (ROMA, 2002, p.73-74). 

Com relação aos dissensos e à marginalização da ala progressista no PMDB, 

Roma (2002) identifica que os principais fundadores do PSDB tinham pouquíssimo 

espaço político no governo Sarney, o que reduzia a possibilidade de concorrerem no 

governo federal, a pastas ministeriais ou demais cargos governamentais. Assim, a 

insatisfação de parte do eleitorado com relação à atuação do PMDB teria aberto um 

mercado eleitoral para figuras como Mário Covas, que despontavam como candidatos 

preferidos na disputa para Presidente. Com a fundação do PSDB, esse líder poderia 

disputar as eleições presidenciais, provocando um rearranjo do quadro partidário 

brasileiro, que resultaria na concorrência pelo espaço de centro entre tucanos e PMDB 

(ROMA, 2002, p. 74). Assim, muito embora a formação do PSDB tenha sido 

influenciada pelos dissensos no interior do PMDB, também teve peso a percepção da 

existência de um nicho eleitoral que não estava sendo preenchido pelos partidos 

existentes (ASSUMPÇÃO, 2008, p. 80). 

Já com relação à oposição que esses líderes fariam contra a aliança com a direita, 

Roma (2002) ressalta que tal argumento também cai por terra, já que, mais tarde, o 

recém-criado PSDB estabeleceria alianças com o próprio PFL e demais setores mais à 

direita no espectro político, além de incorporar elementos neoliberais em detrimento 

daqueles da social-democracia, encarados como meramente pragmáticos (ROMA, 2002, 

p. 74).  

Soraia Marcelino Vieira (2012) também argumenta que, desde sua origem, o 

partido possui duas diferenças fundamentais em relação a seus congêneres social-

democratas europeus: 1) não tem vínculo com o movimento operário e; 2) defende o 

liberalismo de mercado. Além disso, a observação empírica de seus posicionamentos de 

bancada e das políticas que implementou, quando no Executivo, revelaria que a 

inclinação do PSDB para a direita não fora meramente pragmática e que o partido já 

apresentava simpatia por políticas pró-mercado desde a sua fundação (VIEIRA, 2012, p. 

7). 

Na mesma esteira, apesar de seus fundadores alegarem que a principal 

inspiração para a criação do PSDB tenha sido o Partido Socialista Operário Espanhol 



43 

(PSOE)
8
, Vieira (2012) destaca que os dois partidos possuem mais diferenças do que 

semelhanças. Em primeiro lugar, em sua origem, já que o primeiro nasceu da classe 

trabalhadora, enquanto este nascera do Parlamento. Em segundo, porque o PSOE só 

teria cedido ao centro devido a constrangimentos externos e à ineficácia das políticas 

keynesianas na solução da crise econômica, enquanto o PSDB demonstraria, desde a 

fundação, inclinação favorável ao mercado (VIEIRA, 2012, p. 23-24). 

A partir das categorias criadas por Duverger (1970) e explanadas no Capítulo 1, 

o PSDB se enquadraria como um partido de quadros, já que, como foi afirmado 

anteriormente, apesar de sua filiação à social-democracia, diferentemente dos partidos 

social-democratas europeus, o PSDB teve origem exclusivamente parlamentar, em 

detrimento das massas trabalhadoras. À luz da teoria política de Kirchheimer (1966), 

por sua vez, o PSDB poderia ser considerado um partido de catch-all, por ser um 

partido da elite que faz um apelo amplo dirigido a eleitores do centro do espectro 

político ideológico, como socialistas democráticos, liberais progressistas, democratas-

cristãos e social-democratas (MONTORO, 1989). Sobre esse assunto, Kinzo (1993) 

argumenta que um dos desafios do PSDB era decidir sobre a amplitude do seu espectro 

ideológico de maneira a compatibilizar um perfil definido de centro-esquerda com a 

indispensável viabilidade política e eleitoral (KINZO, 1993, p. 48). 

Na primeira participação do PSDB em eleições municipais, em 1988, o partido 

alcançou oito prefeituras e 214 cargos de vereador. Dois anos depois, elegeu um 

governador e seus primeiros representantes no Senado, na Câmara dos Deputados e nas 

Assembleias Legislativas. Nas eleições municipais de 1992, foram 274 prefeitos eleitos 

e cerca 3.200 vereadores filiados (ROMA, 2002, p. 83). Também é digno de nota o 

desempenho eleitoral do senador paulista Mário Covas, primeiro presidente do PSDB, 

em 1989, quando foi o candidato à presidência do partido, tendo como vice Almir 

Gabriel, companheiro de legenda. 

A eleição presidencial de 1989 ocorrida simbolicamente no centenário da 

Proclamação da República foi um marco da história recente brasileira por conta de pelo 

menos três fatores. Em primeiro lugar, foi a primeira realizada após 21 anos de regime 

militar e, pela primeira vez em 29 anos, os brasileiros puderam escolher seu presidente 

da República – único cargo em disputa, já que foi uma eleição “solteira”. Em segundo 

lugar, como o quadro eleitoral ainda se encontrava em desenvolvimento, o número de 

                                                           
8
 O PSOE chegou ao poder na Espanha nos anos 1980, sendo seu ministro Felipe Gonzalez considerado o 

mais moderno social-democrata justamente por seu posicionamento mais centrista. 
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candidaturas foi recorde: vinte e dois candidatos dispuseram-se a testar seu capital 

político
9
, praticamente não havendo coligações eleitorais (LIMONGI; GUARNIERI, 

2014, p. 8). Finalmente, o Brasil não era mais o mesmo: pela primeira vez, a maior parte 

do eleitorado concentrava-se no meio urbano e com acesso aos meios de comunicação, 

além de a desigualdade social também ter crescido (BETHELL, 2018, p. 548). 

Mário Covas lançou sua candidatura em discurso no Senado federal, em 28 de 

junho de 1989, defendendo a necessidade de um “choque de capitalismo”, a fim de 

disputar os votos de centro-direita. Dessa maneira, a campanha de Covas foi 

responsável por realocar o PSDB da centro-esquerda, como se intitulava, para a centro-

direita. 

O Brasil não pode permanecer cego e insensível às mudanças que ocorrem. 

Em face dessas transformações o Brasil tem propostas a formular e deve 

participar com força das negociações. Pensando nesses problemas, refleti 

muito estes dias para dizer-lhes: confio ao País e em nossa capacidade de 

decisão. Por isso mesmo, continuei andando pelo Brasil afora, ouvindo e 

vendo, ao invés de ir ao exterior buscar conselhos e medidas salvadoras. 

Nosso programa e nossas propostas tomam em conta o que está ocorrendo no 

mundo, mas são o resultado de um esforço próprio, dotado de autonomia 

intelectual. Não devemos dirigir-nos à opinião pública internacional nem em 

termos de queixas nem de submissões. Devemos, isso sim, posicionarmo-nos 

com independência crítica como um País que sabe o quanto, hoje, as nações 

devem ligar-se umas as outras até ao ponto de podermos sustenta uma 

espécie de Constituição mundial na qual os direitos dos povos do universo 

estejam assegurados sem engolfar os legítimos interesses de cada país 

(COVAS, 1989, p. 5-6). 

Segundo o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Covas obteve 11,51% 

dos votos válidos e ficou em quarto lugar, no primeiro turno, atrás de Fernando Collor 

de Mello, Luiz Inácio Lula de Silva e Leonel Brizola e na frente de Guilherme Afif 

(Partido Liberal – PL), Ulysses Guimarães (PMDB), Roberto Freire (Partido Comunista 

Brasileiro – PCB), Aureliano Chaves (PFL), Ronaldo Caiado (Partido Social 

Democrático – PSD) e Enéas Carneiro (Partido da Reedificação da Ordem Nacional – 

Prona). 

                                                           
9
 Affonso Camargo Neto (Partido Trabalhista Brasileiro), Afif Domingos (Partido Liberal), Antônio dos 

Santos Pereira (Partido Liberal), Armando Corrêa (Partido Municipalista Brasileiro), Aureliano Chaves 

(Partido da Frente Liberal), Celso Brant (Partido da Mobilização Nacional), Enéas Carneiro (Partido da 

Reedificação da Ordem Nacional), Eudes Oliveira Mattar (Partido Liberal Progressista), Fernando Collor 

de Mello (Partido da Renovação Nacional), Fernando Gabeira (Partido Verde), Leonel Brizola (Partido 

Democrático Trabalhista), Lívia Maria Pio (Partido Nacionalista), Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos 

Trabalhadores), Manoel de Oliveira Horta (Partido da Democracia Cristã do Brasil), Mário Covas 

(Partido da Social Democracia Brasileira), Marronzinho (Partido Social Progressista), Paulo Gontijo 

(Partido do Povo), Paulo Maluf (Partido Democrático Social), Roberto Freire (Partido Comunista 

Brasileiro), Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático), Ulysses Guimarães (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro) e Zamir José Teixeira (Partido Comunitário Nacional). 
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No segundo turno, Mário Covas orientou o PSDB a apoiar a candidatura de Lula 

e fez oposição ao governo Collor, desde o começo. Na tentativa de ampliar a base de 

apoio parlamentar a seu governo, Collor tentou atrair o PSDB, chegando a convidar 

FHC para ocupar a chancelaria, porém Covas evitou que tal ocorresse. A oposição de 

Covas, contudo, não impediu que outros nomes próximos do PSDB, como Marcílio 

Marques Moreira e Celso Lafer participassem do governo, como Ministro da Economia, 

Fazenda e Planejamento e Ministro das Relações Exteriores, respectivamente. 

Com o surgimento das denúncias de corrupção contra Collor, Mário Covas 

compôs a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada para investigar as 

acusações contra o então presidente, que culminaria num relatório recomendando seu 

impeachment. Covas, então, colheu os dividendos de sua escolha política e acabou se 

elegendo, em segundo turno, governador do estado de São Paulo, sendo reeleito, em 

1998, para mais um mandato. 

Já Fernando Henrique Cardoso, sociólogo de prestígio internacional, iniciara sua 

carreira política pelo PMDB como suplente de senador, em 1978, cadeira que ele viria a 

ocupar de fato quatro anos mais tarde, quando André Franco Montoro assumisse o 

governo do estado de São Paulo. Após concorrer à prefeitura de São Paulo e ser 

derrotado por Jânio Quadros (PTB), FHC elege-se senador pelo PMDB, em 1986, 

partido que deixaria para fundar o PSDB (BETHELL; NICOLAU, 2018, p. 559-560). 

Com a aprovação na Câmara dos Deputados, em 29 de setembro de 1992, do 

processo de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, Itamar Franco 

assumiu o poder interinamente. Como Collor renunciaria ao mandato em 29 de 

dezembro de 1992, momentos antes da conclusão do seu processo de impedimento, 

Franco foi efetivado presidente da República (CARNEIRO; LEMOS, 2010). 

Inicialmente, Cardoso tornou-se ministro das Relações Exteriores, no governo 

Franco, em substituição a Celso Lafer, defendendo a integração do Itamaraty com outras 

pastas, sociedade civil, empresários e sindicatos, a fim de que estes colaborassem para a 

formulação de uma nova política externa. Para tanto, formou um comitê permanente de 

dezoito industriais e convidou a Central Única de Trabalhadores (CUT) e outras centrais 

sindicais para discutirem com os diplomatas encarregados das negociações para a 

implantação do Mercosul, previsto para entrar em vigor em 1995 (ibidem). 

Em abril de 1993, o nome de FHC fora cogitado para o Ministério do 

Planejamento, cargo que ele recusou, e, posteriormente, para o da Fazenda, por 

indicação do deputado pernambucano Roberto Freire, do Partido Popular Socialista 
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(PPS). Sua indicação para o cargo teve boa repercussão, da imprensa nacional ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que julgava ter sido uma boa escolha para o combate à 

inflação, que, em dezembro de 1993, ultrapassara os 30% ao mês (ibidem). 

Para FHC, o combate à inflação deveria articular-se à reforma de Estado, às 

privatizações, à redução das alíquotas de importação, à redução de gastos públicos, que 

atingiram especialmente a área social, e à criação de uma nova moeda, antecedida pela 

adoção da Unidade Real de Valor (URV), como indexador da economia nacional. É 

nesse momento que, auxiliado por um grupo de economistas liberais e apoiado por 

Itamar Franco, FHC tornou-se responsável por formular e implementar o Plano Real 

(ibidem). 

A URV entra em vigor em 1º de março de 1994, sendo alvo de críticas do PT e 

da CUT, que argumentavam que consistiria num instrumento de uma política de arrocho 

salarial, uma vez que os salários foram calculados pela média dos quatro meses 

anteriores, e os preços, pelo seu ponto máximo. No período de desincompatibilização de 

cargos para aqueles que optassem disputar a eleições de outubro de 1994, FHC afastou-

se do Ministério da Fazenda, que passou a ser ocupado por Rubens Ricupero, e retornou 

ao Senado, iniciando sua campanha para presidente da República em abril do mesmo 

ano, meses antes da entrada em circulação da nova moeda. 

 

 

2.1. O Programa Partidário do PSDB 

 

As primeiras reflexões do PSDB com relação à política externa remontam a seus 

Manifesto, Programa e Estatuto, de 1988. Esses documentos anunciaram seus princípios 

ideológicos e organização partidária, sendo a maioria dos pontos listados próximos da 

centro-esquerda: justiça social, distribuição de renda, soberania nacional, emprego e 

reforma agrária. Apresentados de maneira implícita, sem que houvesse uma seção 

reservada aos temas internacionais, o Manifesto ao Povo Brasileiro de 25 de junho de 

1988 expunha a necessidade de: 

 Combater as desigualdades regionais, assegurando-se recursos necessários 

a planos que beneficiem diretamente o povo e não as oligarquias; 

 Promover o desenvolvimento do mercado interno e a integração soberana 

do Brasil no sistema econômico internacional; [...] 

 Enfrentar o problema da dívida externa; [...] 
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 Assegurar a presença ativa do Brasil no plano internacional, em especial na 

defesa dos princípios da autodeterminação dos povos, da integração latino-

americana e da preservação da paz mundial (PSDB, 1988b). 

Quanto à organização da sociedade civil, o documento defendia que esta se 

manifestasse sem interferência do Estado, que deveria ser dotado de novas funções. As 

questões sociais, por sua vez, seriam resolvidas em decorrência da estabilidade 

monetária, da austeridade fiscal e do crescimento econômico sustentável. 

No entanto, seu programa partidário, também elaborado em 1988, demonstrava 

adesão a uma agenda claramente liberal, defendendo: desregulamentação da economia; 

abertura econômica ao capital estrangeiro; privatização de empresas estatais. Com a 

relação ao cenário internacional, o Programa (PSDB, 1998c) afirmava que: 

O PSDB entende que a política externa tem uma importância estratégica para 

o desenvolvimento do País. O Brasil deve continuar a marcar sua presença no 

cenário internacional pelo diálogo e por formas de relacionamento externo 

baseadas na cooperação e na não-confrontação. Os objetivos tradicionais de 

longo prazo da política externa brasileira - soberania, autodeterminação, 

segurança e integridade territorial - deverão ser afirmados no 

desempenho de um papel mais ativo da nossa diplomacia em questões 

como integração latino-americana e a dívida externa, assim como nas gestões 

a favor da paz mundial (PSDB, 1988c – Grifo da autora). 

 

A característica mais marcante desse documento é a necessidade de romper com 

o caráter nacionalista e estatizante do Estado brasileiro desde a Era Vargas – ainda que 

essa expressão não esteja no Programa, até mesmo para não afugentar alguns antigos 

petebistas que aderiram ao novo partido –, sendo que a estabilidade monetária, por sua 

vez, seria condição primária para o desenvolvimento econômico (ROMA, 2002, p. 75). 

Os fundadores do PSDB enxergavam seu primeiro programa de governo como uma 

alternativa tanto ao estatismo da esquerda quanto ao Neoliberalismo, já que, embora 

favorável ao mercado, não defendia o Estado mínimo ou a plena liberdade de 

funcionamento da economia.  

Dizia seu Programa (1988c): 

Diferentemente dos populistas de ontem e de hoje, entendemos que a 

preocupação com uma distribuição justa da renda e da riqueza exige 

definição clara das prioridades das políticas públicas e estímulo à eficiência 

na produção (...). Diferentemente dos autoritários, afirmamos que as reformas 

desejadas não virão como doação providencial de um Estado forte ou de uma 

chefia autocrática, mas sim como resultado do livre exercício das pressões e 

da negociação dos conflitos no âmbito da sociedade civil (PSDB, 1988c). 

 

Furtado (1996), num dos primeiros trabalhos monográficos a analisar os 

documentos fundadores do PSDB, identificou que o partido fazia defesa do Estado 

regulador, situado a meio caminho do “Estado forte e autocrático” e do “autoritarismo 
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de mercado” (FURTADO, 1996, p. 106-107). O economista Luiz Carlos Bresser Pereira 

(1997) endossaria essa posição: 

Desde quando eliminar monopólios estatais, desde quando eliminar 

privilégios na previdência e recuperar seu equilíbrio financeiro, desde quando 

reformar o aparelho de Estado e tornar a burocracia mais responsável perante 

o governo e a nação, desde quando abrir o país de forma pragmática, desde 

quando lutar dia-a-dia pelo ajuste fiscal e a estabilidade da moeda é estar 

engajado em reformas neoliberais? (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 68) 

 

Por fim, seu estatuto (1988) previa uma organização forte, com regras claras 

sobre uma estrutura interna altamente hierárquica entre os órgãos do partido nos níveis, 

nacional, estadual e municipal. Além disso, tal estrutura deveria ser democrática e 

participativa, a partir da articulação do PSDB com as associações e organizações da 

sociedade civil (PSDB, 1988, p. 8). O documento também é responsável pela criação de 

Secretarias Temáticas, entre elas, a Secretaria de Assuntos Internacionais do partido, 

cuja primeira secretária fora a advogada e socióloga Moema São Thiago. Sua indicação 

teve a intenção de intensificar a troca de ideias e de experiências com os partidos 

socialistas da Europa e da América Latina (ABREU, 2010). 

Roma (2002) estipula que, segundo o estatuto, deveriam ser observáveis: 

1. A divisão de poderes entre os escalões do partido deveria ser hierárquica e 

centralizada, de modo que o curso da ação partidária seria sempre informado 

às instâncias inferiores pelas instâncias superiores.  

2. Deveria haver participação democrática de seus afiliados nos vários níveis, 

com aplicação institucional de poder de veto.  

3. Deveria haver alguma forma direta de punição dos parlamentares 

indisciplinados, ou seja, aos que votaram em desacordo com a orientação das 

lideranças do partido.  

4. Seus núcleos de base com atuação municipal deveriam viabilizar os 

vínculos partidários com a sociedade e os movimentos sociais organizados, e 

seus membros deveriam ter algum tipo de militância em sindicatos e 

representações patronais (ROMA, 2002, p. 79). 

 

Porém, o autor defende que tais normas não são verificáveis empiricamente. Em 

primeiro lugar, inexiste uma real comunicação entre as instâncias municipais, estaduais 

e nacionais do partido. Em segundo, a participação democrática de seus filiados também 

é de difícil constatação, uma vez que somente ocorreria próxima aos períodos eleitorais. 

A seguir, sobre o controle da atividade parlamentar no plenário, não existem evidências 

que comprovem que deputados que tenham votado em desacordo com a orientação do 

líder do partido, contrariando a disciplina partidária, tenham sido punidos. Por fim, os 

vínculos do PSDB com membros de movimentos trabalhistas e sindicatos patronais 

carecem de dados, e o partido acaba priorizando a atração de lideranças políticas que já 

ocupassem algum cargo efetivo em detrimento daqueles que construíram uma carreira 

política interna ao partido (ibid., p. 80). 



49 

Ademais, o autor sustenta que o acesso ao poder político poderia levar o partido 

a rever sua organização, com vistas a torná-la mais adequada à competição eleitoral e ao 

exercício do governo. Tanto que, em 1999, alterou seu estatuto, reforçando dois 

aspectos centrais: descentralização na estrutura interna e; pragmatismo na conduta 

partidária, o que reforça sua impressão como legenda pragmático-eleitoral (ibid., p. 82). 

Apesar de concordar com Roma (2002) em alguns aspectos, André Guiot (2006; 

2010) critica aquele autor por enfatizar somente o caráter pragmático da fundação do 

PSDB. Guiot (2006) argumenta que este partido, desde sua fundação, seria o principal 

incentivador da contrarreforma do Estado brasileiro, por meio de um programa 

neoliberal do tipo terceira via 
10

, encarnando o “moderno Príncipe” da burguesia 

nacional. Para Guiot (2006): 

A aproximação do PSDB com o neoliberalismo foi original e programática. 

Não era necessário aproximar-se de Collor para caracterizá-lo como partido 

que adotava pressupostos claramente neoliberais. O que se seguiu foi o 

aprimoramento contínuo do projeto e, no pós-94, sua consolidação, 

implementação, refinamento e ampliação. Foram três fases bem nítidas, 

distintas e complementares: de 1988 a 1994 temos a formulação e a 

divulgação da ideologia neoliberal; de 1994 a 1998, no primeiro mandato 

de FHC, assistimos à edificação e implantação das bases deste modelo e, 

finalmente, de 1998 a 2002, o refinamento e a ampliação daquilo que já 

tinha sido estrategicamente debatido, analisado e implementado nos períodos 

anteriores (GUIOT, 2006, p. 129). 

 

Dessa maneira, percebe-se que existe um claro conflito ideológico nos 

documentos fundadores do PSDB que apresentam ora propostas social-democratas, ora 

liberais. O mesmo conflito se repete na trajetória do partido, que se caracterizava, 

inicialmente, por sua posição mais à esquerda – principalmente com relação ao partido 

do qual se originara, o PMDB –, mas, posteriormente deixaria mais clara a sua 

inclinação mais à direita, mesmo quando saiu do governo, em 2003, como veremos 

adiante na Seção 2.6, sobre o PSDB como oposição (ROMA, 2002, p. 75).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O autor utiliza esse termo, a fim de caracterizar o processo que chama de “envernizamento do 

neoliberalismo” promovido pelos que se designavam social-democratas. A terceira via não supunha, 

portanto, uma alternativa ao neoliberalismo nem à social democracia, mas um programa político-

ideológico destinado a dar continuidade consensual à implementação do projeto neoliberal (GUIOT, 

2006, p. 55-56). 
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2.2. A produção do Instituto Teotônio Vilela  

 

O Instituto Teotônio Vilela (ITV) é o centro de estudos e formação política do 

PSDB. Formalizado pelo Estatuto do partido em 1995, o ITV é uma associação civil 

sem fins lucrativos sediada em Brasília e com regionais nos 26 estados da federação. O 

nome do Instituto é uma homenagem a Teotônio Brandão Vilela, político conhecido 

como “Menestrel das Alagoas” 
11

, devido à sua luta pela liberdade política e 

redemocratização do Brasil. Fundador da União Democrática Nacional (UDN) 

alagoana, Vilela aderiu à Aliança Renovadora Nacional (Arena), após o Ato 

Institucional n
o
 2 (AI-2), em outubro de 1965, sendo um dos poucos senadores eleitos 

pela legenda, em 1966, e reeleito, em 1974.  

Em 1978, impedido de atuar partidariamente, lançou o “Projeto Brasil”, 

documento que reivindicava o restabelecimento da democracia e das liberdades 

individuais, por meio da adoção do pluripartidarismo, do habeas corpus para crimes 

políticos, da liberdade de organização sindical, da eleição direta para presidente e 

governadores, do fim dos mandatos dos senadores biônicos e do fim da censura à 

imprensa. Finalmente, Teotônio Vilela filiar-se-ia ao Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), em 1979, tornando-se um dos mais eminentes nomes da legenda na 

defesa da anistia. 

Segundo o Estatuto do PSDB, o ITV teria sido criado com a intenção de estudar 

e pesquisar a realidade brasileira. Ao ITV caberia a promoção de estudos, pesquisas e 

análises políticas, econômicas e sociais, tanto nacionais quanto internacionais, a 

educação e formação políticas dos filiados e candidatos do partido, a organização de 

livros, revistas e periódicos, a prestação de consultoria a assessoria técnica aos órgãos 

dirigentes do partido, a celebração de acordos e diálogo com entidades públicas e 

privadas nacionais e internacionais e a prestação de outros serviços técnicos de 

consultoria do PSDB. 

O ITV organiza-se por meio de uma diretoria composta por cinco membros, um 

conselho fiscal e um conselho deliberativo. Ideologicamente, opõe-se tanto aos 

princípios da esquerda comunista quanto àqueles da direita liberal, atuando como 

                                                           
11

 A luta de Teotônio Vilela pelos perseguidos políticos, visitando prisões e fazendo pregações cívicas por 

todo o Brasil, rendeu-lhe homenagem de Milton Nascimento e Fernando Brant: a canção “Menestrel de 

Alagoas”. 



51 

defensor da social-democracia. O Instituto enfatiza, assim, sua vocação ideológica nas 

quais se apoiam as atividades de educação política do PSDB. 

Segundo Mesquita (2012), quando se analisa a produção do ITV, fica patente a 

crescente importância que os temas internacionais alçam no interior do PSDB, bem 

como a alteração do pensamento do partido sobre política externa. A partir de 2008, o 

ITV criou grupos de trabalho sobre a temática internacional, a fim de que o PSDB, uma 

vez na oposição, compreendesse seu papel num mundo de constantes transformações 

(MESQUITA, 2012, p. 160). 

O portal do ITV ressalta sua natureza doutrinária de aperfeiçoamento e 

divulgação da social-democracia no Brasil, por meio de estudos, seminários, encontros, 

palestras e debates sobre a realidade do país, estimulando a formulação de políticas 

públicas que contribuam para a proposição de caminhos para o futuro.  

Uma das principais publicações do ITV foi a série semestral “Ideias & Debates”, 

que apresentava textos das principais figuras políticas do PSDB sobre variados temas. 

No primeiro volume, em 1996, Luiz Carlos Bresser-Pereira, que fora ministro da 

Fazenda durante o governo Sarney (1985-1989) e um dos fundadores do PSDB, 

publicou o texto “Social-Democracia e esquerda no fim do século”. Bresser-Pereira, que 

assumira o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), dando 

início a uma reforma gerencial estatal, com base na gestão por resultados, na 

competição administrada e no controle ou responsabilização social, em 1995, 

identificava o partido como de centro-esquerda, embora abrangesse amplo espectro 

ideológico.  

Segundo Bresser Pereira (1996), as reformas promovidas durante o governo 

FHC – administrativa, previdenciária e as privatizações – não obedeciam à lógica 

neoliberal, como apregoavam os críticos, a quem ele chama de “uma esquerda arcaica e 

populista”, mas à necessidade de responder a uma crise do Estado, diante dos desafios 

de um mundo globalizado. Segundo o autor: 

Está claro que a causa fundamental da grande crise econômica dos anos 80 

foi a crise do Estado. Nesta década o Estado entrou em uma profunda crise, 

assim como nos anos 30 fora o mercado que entrara em grande crise. As 

economias capitalistas contemporâneas são coordenadas pelo mercado e pelo 

Estado, Os liberais defendem uma maior coordenação via mercado; os 

intervencionistas, uma coordenação em que o Estado tenha um papel 

relevante. No limite temos os neoliberais, que querem a retirada total do 

Estado da coordenação da economia, e os estatistas, que pretendem controlar 

tudo através do plano. Quando mercado ou Estado entram em crise, entra em 

crise a economia como um todo. E entra em crise a respectiva ideologia de 

coordenação econômica (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 61-62). 
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O autor identifica que a alternativa social-democrata diante de tal desafio seria 

construir um Estado fiscalmente forte e administrativamente capaz, o que o dotaria de 

governabilidade. Com relação ao mundo globalizado, o autor afirma que: 

[p]or isso é fundamental reconstruir o Estado. Com a globalização diminuiu a 

autonomia do Estado de fazer políticas, dado um determinado grau 

governabilidade e governança. Se diminui a crise fiscal do Estado, se 

aumenta sua capacidade administrativa, se sua missão é definida de acordo os 

tempos em que vivemos e se assegura legitimidade para seus governantes, o 

Estado será mais forte e terá condições de contrabalançar os efeitos 

desestabilizadores e distorsivos da globalização (ibidem, p. 70). 

 

Em 1999, portanto durante o segundo mandato de FHC, o vigésimo quarto 

volume da revista “Ideias & Debates” trouxe novo artigo de Bresser-Pereira, intitulado 

“A nova centro-esquerda”, que consistiria na social-democracia. No artigo, o autor 

utiliza sete critérios – controle de classe, papel do Estado, reforma do Estado, execução 

de serviços sociais, previdência social, política econômica e globalização – para 

distinguir a velha centro-esquerda, a nova centro-direita e a nova centro-esquerda (Idem, 

p. 49).   

Segundo os sete critérios definidos por Bresser-Pereira, primeiramente, a nova 

centro-esquerda seria controlada por burocratas, bem como a chamada velha esquerda, 

porém compartilharia o poder com “a classe capitalista”. Com relação ao papel do 

Estado, reconhecê-lo-ia como complementar e estratégico, cabendo a coordenação da 

economia ao mercado. Em seguida, para a nova centro-esquerda, reformar o Estado 

significaria sua reconstrução – das mãos de burocratas e capitalistas, por meio de uma 

administração pública gerencial –, delimitação – transferindo empresas para o setor 

privado – e consolidação democrática – uma vez que teria como consequência o 

fortalecimento das instituições democráticas. Quanto à execução de serviços sociais, 

Bresser-Pereira defendia que uma nova esquerda manteria a gratuidade, fazendo duas 

modificações: 1) transferindo-os para o setor público não-estatal e; 2) controlando-os 

pela ótica da demanda, o que, segundo ele, dotaria os cidadãos de maior liberdade de 

escolha e fortaleceria a competitividade entre os serviços. Em quinto lugar, quanto à 

previdência social, a nova centro-esquerda rejeitaria o “modelo chileno” e defenderia 

uma previdência básica estatal – como um tipo de renda mínima – e outra complementar 

estatal, no esquema de repartição. Com relação à política econômica, defenderia o 

Keynesianismo, a regulação dos mercados e uma política macroeconômica flexível. 

(ibidem, p. 49-53). 

Por fim, sobre a globalização, para a nova esquerda, esta: 
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é um fato e um desafio, que a leva: não a recusar a competição e fechar-se 

dentro de suas fronteiras, como quer a velha esquerda, mas buscar tornar sua 

economia nacional competitiva internacionalmente; não a considerar a perda 

de autonomia do Estado inevitável, mas a fortalecê-lo fiscal, administrativa e 

politicamente, para que ele possa compensar as distorções provocadas por um 

mercado mundial e por uma volatilidade extraordinária dos fluxos financeiros 

e a procurar controlar e taxar os fluxos especulativos de capital (imposto 

Tobin 
12

, cuja adoção o presidente Fernando Henrique Cardoso propôs 

recentemente de maneira formal), ao invés de dirigir invectivas contra o 

fenômeno, como faz a velha esquerda, ou considerá-lo benfazejo, como quer 

a nova direita (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 54). 

 

Embora Bresser-Pereira (1999) declare que a social-democracia e, 

consequentemente, o PSDB, representassem a nova centro-esquerda, as políticas de 

reforma combinaram privatização, eficiência fiscal e redefinição das políticas públicas, 

o que demonstra certa adesão ao Neoliberalismo. A defesa da necessidade de uma 

reforma de Estado mostra-se em consonância com o consenso cristalizado em torno do 

Neoliberalismo e com a inevitabilidade da globalização dos mercados.  

A partir do exposto, percebe-se que o economista argumenta em favor do projeto 

de governo de FHC, para quem a globalização da economia mundial e a universalização 

do livre mercado eram valores primordiais. No entanto, o artigo reflete a inflexão para o 

conceito de globalização assimétrica trabalhado na seção sobre política externa de FHC 

no segundo mandato. Ao denunciar as distorções do mercado internacional e a 

volatilidade dos fluxos financeiros, Bresser-Pereira (1999) segue como porta-voz das 

ideias do partido. 

O ITV também sinalizou suas formulações sobre política externa por meio dos 

discursos que seus membros proferiam em atividades voltadas para a temática 

internacional. O primeiro presidente do ITV foi o senador pelo Ceará Lúcio Alcântara 

(1996-2001), eleito para a legislatura de 1995 a 2002, enquanto ainda fazia parte do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). Logo no início do mandato, o senador migrou 

para o PSDB, alegando discordâncias com o líder do PDT, Leonel Brizola, que, em sua 

opinião, defendia “uma oposição dura, inflexível, ao governo Fernando Henrique 

Cardoso” (ABREU, 2010).  

Alcântara atuou na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e 

produziu uma série de textos e pronunciamentos sempre favoráveis às decisões do 

presidente em exercício. Em discurso ao Senado, em 13 de fevereiro de 1996, endossou 

                                                           
12

 Durante a conferência “Governança progressista para o século XXI”, realizada em Florença, Itália, nos 

dias 20 e 21 de novembro de 1999, FHC defendeu a reestruturação financeira internacional e o controle 

de capitais, defendendo, inclusive a implantação da “taxa Tobin”, que incidiria sobre as movimentações 

financeiras internacionais de caráter especulativo e que era uma das bandeiras dos movimentos anti-

globalização.  
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a estabilização econômica como pré-requisito para o desenvolvimento do país e para 

pleitear um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e comemorou a 

possibilidade de avanço nas negociações entre Mercosul-União Europeia, referindo-se 

às políticas formuladas pelo PSDB: 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à medida que o Brasil vai 

amadurecendo como país moderno, vai-se tornando claro, para todos, o 

quanto dependemos da estabilização de nossa economia, se quisermos 

ingressar no rol das nações desenvolvidas. A estabilização não somente 

permitirá que os investimentos produtivos continuem a crescer – como, aliás, 

vem ocorrendo –, mas também representa um pré-requisito para a 

consistência da política externa brasileira. 

O Mercosul, por exemplo, – que, a cada dia, se fortalece e que se prepara 

para se integrar à União Europeia no primeiro lustro do próximo século – 

certamente desmoronará como um fabuloso castelo de cartas, caso seus 

países-membros não sejam capazes de manter um mínimo de disciplina 

fiscal, que tenha por efeito inaugurar um longo período de estabilidade 

monetária na região. Quanto às pretensões do Brasil em compor, de forma 

permanente, o Conselho de Segurança da ONU, elas não serão jamais levadas 

a sério pelas nações hegemônicas, se porventura malograrmos na busca da 

estabilização, regredindo a uma situação de descontrole fiscal e monetário. 

Sobre a participação do parlamento não somente no processo decisório em 

política externa, mas em sua formulação, o senador e então presidente do ITV afirmava, 

em 2001: 

Os parlamentos têm tido tradicionalmente, pouca participação na formulação 

das políticas externas nacionais. Sob o pretexto de que a política externa é 

“assunto de príncipes e não do povo”, ao longo de sua história, os 

parlamentos têm estado alijados do tema. Neste sentido, pode-se dizer que as 

conquistas democráticas progrediram pouco neste final de século, uma vez 

que os próprios teóricos do Direito Constitucional, ao deixarem de questionar 

as ideias herdadas ao longo da lenta evolução do sistema democrático-

representativo de governo, não pareceram encontrar, até hoje, qualquer 

utilidade para a participação popular na condução das relações internacionais 

(ALCÂNTARA, 2001, p. 13). 

 

O principal objetivo da politização da agenda internacional seria dotar as 

decisões tomadas nos foros internacionais de um novo patamar de legitimidade, o que 

demonstra, de uma só vez, sua adesão ao pensamento do PSDB com relação à política 

externa e à corrente institucionalista-pragmática no interior do MRE. 
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2.3. Propostas de Política Externa para América do Sul nos Planos de Governo 

Presidencial do PSDB nas eleições de 1994, 1998 e 2002 

 

Em 1994, ocorrem, pela primeira vez desde a redemocratização, as eleições 

simultâneas para presidente, governadores, deputados estaduais e federais e senadores. 

Oito candidatos estavam na disputa pelo cargo máximo do Executivo nacional, mas, 

desde o começo, fica bastante claro que aquela seria em torno de dois nomes: Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), do PSDB, candidato governista e; Luiz Inácio Lula da Silva, 

do PT, principal candidato da oposição (BETHELL; NICOLAU, 2018, p. 559). 

A chapa eleitoral foi composta junto ao Partido da Frente Liberal (PFL), sendo 

representado pelo vice-candidato Marco Maciel, e a coligação “União, Trabalho e 

Progresso” ainda contou com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Apesar da 

força do candidato oposicionista, FHC crescia nas pesquisas eleitorais. Bethell e 

Nicolau (2018) ponderam que: 

[O] Plano Real deu um enorme impulso à candidatura de Cardoso. (...) Foi o 

Plano Real, com a promessa de um ponto final para a inflação galopante, que 

garantiu a vitória de Fernando Henrique; em particular, o amplo apoio dos 

setores mais pobres da sociedade brasileira, que foram os principais 

beneficiários da redução drástica da inflação no país (BETHELL; 

NICOLAU, 2018, p. 560). 

 

Pesquisas de opinião mostraram que Cardoso obteve maioria em todas as faixas 

de renda e de educação, à exceção apenas do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, 

onde Lula venceu. Assim como nas eleições de 1989, chegaria ao poder não um 

candidato proveniente de um partido tradicional brasileiro, mas de um pequeno e novo 

partido. Além disso, assim como ocorrera na eleição de Collor, o objetivo maior das 

forças conservadoras parecia ser a derrota de Lula (ibidem, passim p. 561-564). 

Nas eleições de 1994, o PSDB chegou ao Executivo federal, com FHC, em 

primeiro turno, somando 54,24% dos votos válidos, e elegeu seis governadores, sendo 

três em grandes estados, como São Paulo – onde Mário Covas derrotara Paulo Maluf 

(PPR), em segundo turno –, Rio de Janeiro – com Marcelo Alencar – e Minas Gerais – 

com Eduardo Azeredo. 

No entanto, a coalizão PSDB-PFL-PTB somava apenas 35% das cadeiras no 

Congresso Nacional e também amargava o segundo lugar em número de senadores 

eleitos, o que obrigaria FHC a buscar apoio de outros partidos para governar (ibidem, p. 

561-562). Dessa maneira, a figura de Sérgio Motta, também fundador do PSDB e 
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coordenador da campanha vitoriosa de 1994, fora crucial para a aprovação de uma série 

de emendas interessantes para a consecução dos projetos do novo governo.  

Roma (2002) destaca dois elementos que buscam explicar o desempenho 

eleitoral do PSDB, a partir de 1994: 1) a conquista do Executivo; e 2) a mudança de 

estratégia eleitoral, aliando-se a partidos de direita, como o PFL, em detrimento do 

lançamento de candidaturas isoladas. Além disso, o autor pondera que uma aliança com 

algum partido de esquerda poderia até lograr algum êxito nas urnas, mas poria em xeque 

a implementação de seu programa de governo (ROMA, 2002, p. 84). 

O programa de governo do PSDB em 1994, intitulado “Mãos à Obra Brasil”, 

ressaltava que a política externa ganharia redobrada importância para o governo FHC, 

num contexto de profundas transformações tanto sistêmicas – com o advento da 

globalização –, quanto domésticas – devido à consolidação democrática nacional. 

As diretrizes da política externa brasileira não podem refletir apenas as 

transformações internacionais em curso. Devem expressar também, ou 

sobretudo, os avanços que realizarmos internamente. Será o fortalecimento 

político institucional do país, o progresso de sua economia e o respaldo da 

sociedade que' ampliarão nossa credibilidade e nossa capacidade de 

negociação do plano internacional. Para a formulação dessas diretrizes, será 

imprescindível o concurso da sociedade, de modo que a ação diplomática 

possa traduzir, não apenas interesses econômicos, mas também os valores 

éticos da democracia e as aspirações da cidadania (PSDB, 1994). 

 

Com FHC na presidência, a política externa deveria contar com alguns 

princípios, como: a inserção competitiva no mundo; a vocação universal da diplomacia 

brasileira; a integração com a economia mundial; a regionalização aberta; a 

globalização; e a democratização das relações internacionais (ALMEIDA, 2004). 

As diretrizes traçadas especificamente com relação à América do Sul apontavam 

para a necessidade de consolidar o processo de integração na região, a fim de que a 

aproximação não se restringisse à dimensão econômica e contribuísse para o 

fortalecimento das instituições democráticas e dos mecanismos de cooperação nas áreas 

de proteção ambiental e de intercâmbio educacional e cultural (PSDB, 1994). 

 Além disso, o programa citava a necessidade de impulsionar estudos e 

negociações em favor da criação da Área de Livre Comércio Sul-Americana (Alcsa), 

iniciada no governo Itamar Franco (1992-1994). A Alcsa era interpretada como uma 

alternativa à Área de Livre Comércio das Américas (Alca), além de refletir um desgaste 

nas relações entre Brasil e EUA em torno de temas-chave da agenda bilateral, como 

propriedade intelectual, meio ambiente, Direitos Humanos e papel dos militares na 

condução política da agenda de segurança (BERNAL-MEZA, 2002, p. 39). 
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Segundo seu programa de governo, percebe-se que a integração sul-americana é 

uma precondição para a integração hemisférica, já que tal estratégia expandiria os 

interesses comerciais e empresariais brasileiros na região e beneficiaria sua 

competitividade. Outro aspecto relevante a se destacar do programa “Mãos à Obra 

Brasil” é a defesa do regionalismo aberto, definido pela Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (Cepal) como: 

um processo de crescente interdependência no nível regional, promovida por 

acordos preferenciais de integração e por outras políticas, num contexto de 

liberalização e desregulação capaz de fortalecer a competitividade dos países 

da região e, na medida do possível, constituir a formação de blocos para uma 

economia internacional mais aberta e transparente (CEPAL, 1994). 

 

Na contramão do pensamento histórico cepalino que apregoava que o 

crescimento deveria dar-se a partir da economia nacional e da industrialização por 

substituição de importação (ISI), alterando os mecanismos de mercado, o regionalismo 

aberto seria um meio de superar os interesses dos países-membros em favor da 

economia internacional. Ao promover a abertura, a liberalização, a privatização e as 

políticas macroeconômicas ditadas pelo Consenso de Washington, o regionalismo 

aberto proposto pelo programa de FHC, em 1994, sinalizava a adoção do discurso 

liberal pelo PSDB tingido por teses estruturalistas (CORAZZA, 2016, p. 148). 

Déberson Jesus (2013), ao levantar a literatura disponível sobre a agremiação, 

identificou que a coligação vitoriosa “União, Trabalho e Progresso” fora composta na 

Convenção Nacional do PSDB, concretizando uma frente de direita anterior ao governo. 

Jesus (2013) confronta o argumento de Furtado (1996) de que uma coalizão entre PSDB 

e PT teria sido cogitada em 1994 e identifica que teria sido nessa eleição que a 

polarização entre as duas agremiações terá se tornado mais patente (JESUS, 2013, p. 84-

85).  

Em meio a um cenário de crise internacional e doméstica, devido à fragilidade 

do Plano Real, em 4 de outubro de 1998, ocorreram as primeiras eleições gerais em que 

as urnas eletrônicas foram utilizadas, e FHC liderava as pesquisas  de opinião desde o 

início da campanha, dada a excelente avaliação de seu primeiro mandato. Tal como em 

1994, FHC tornou-se presidente da República, em primeiro turno, com 53,06% dos 

votos válidos, assim como se reelegeram quatro dos seis governadores em exercício. 

Além disso, o PSDB venceu em todos os estados, exceto por Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul e em todas as faixas de educação e de renda. 
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Alegando que sua atenção estava totalmente voltada para a crise internacional 

em curso
13

, FHC recusou-se a participar de qualquer debate televisionado. A coligação 

União, Trabalho e Progresso, dessa vez, reuniu PSDB, PFL, Partido Progressista (PP), 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Social Democrático (PSD), tendo, mais 

uma vez, Marco Maciel como vice. FHC tornou-se o primeiro presidente a ser eleito por 

duas vezes seguidas em toda a história republicana brasileira e iniciou seu novo 

mandato com uma sólida base de apoio no Congresso.  

Com relação aos temas internacionais, o plano de governo “Avança Brasil” 

propunha a expansão da participação em foros multilaterais e a inserção no processo de 

globalização, de modo a inserir mais decisivamente o Brasil nos grandes fluxos de 

investimentos diretos.  

Nas relações país a país, o governo defenderá com vigor a eliminação de 

barreiras às nossas exportações, buscando condições mais justas de acesso 

dos produtos brasileiros aos mercados mundiais. O governo também 

intensificará a difusão, no exterior, de informações sobre os avanços, rumos e 

potencialidades do Brasil, para atrair investimentos produtivos capazes de 

gerar crescimento, emprego e transferir tecnologias (PSDB, 1998). 

 

Para o PSDB, o Brasil deveria estar atento às mudanças do mundo globalizado e 

mover-se dentro do mesmo, tendo em vista os desafios que a interdependência impõe. O 

plano de governo de FHC, em 1998, ressalta que: 

[O] destino de um país depende cada vez mais da articulação entre os planos 

interno e externo. A conquista da estabilidade econômica proporcionada pelo 

Plano Real, o fortalecimento da democracia, a reforma do Estado e a 

presença de um governo responsável, atento às questões sociais, elevaram o 

prestígio internacional do Brasil, permitindo ao país implementar intensa 

ação diplomática em defesa dos interesses nacionais (PSDB, 1998). 

 

Alia-se a estabilidade monetária à capacidade de o Brasil influir cada vez mais 

nas diferentes arenas decisórias internacionais, de modo a construir uma ordem 

internacional mais justa e estável, requisito para seu próprio progresso econômico e 

social.  

Com relação à América do Sul, o plano de 1998 elencava as seguintes 

prioridades: consolidar o Mercosul, inclusive no plano institucional; e intensificar 

relações com os demais países sul-americanos. O Mercosul foi apresentado como uma 

                                                           
13

 Em 1997, uma crise financeira, causada por acentuada desvalorização cambial e queda nas ações, 

inicia-se nos chamados Tigres Asiáticos (Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan). O que parecia 

uma crise regional acabou originando a primeira grande crise dos mercados globalizados, afetando a 

economia dos países emergentes, como a Rússia. No ano seguinte, como resultado de uma intensa fuga de 

capitais investidos no país, a Rússia viu-se afetada pela redução de crédito internacional e chegou a 

decretar a moratória de sua dívida externa. A crise financeira russa foi, ainda, agravada pela existência de 

conflitos armados e pela alta queda de seu Produto Interno Bruto (PIB). 
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estratégia bem-sucedida, de maneira a atrair investimentos de outros continentes, a 

contribuir para o desenvolvimento econômico e para a projeção internacional dos países 

da região e a fortalecer a democracia no subcontinente (PSDB, 1998). 

Dada a entrada de outros países como membros associados, como Chile e 

Bolívia, o documento comprometia-se com a integração na área de infraestrutura, com 

vistas a: 

Aprofundar a integração da infraestrutura, por meio de projetos comuns com 

nossos vizinhos, a exemplo do gás da Bolívia e da energia elétrica da 

Venezuela, é um passo indispensável e, como tal, será dado (PSDB, 1998). 

 

Seu plano de governo não destoava das linhas gerais traçadas pelo MRE, estando 

presentes menções sobre a necessidade de priorizar a integração regional, o 

multilateralismo, a diversificação de relações externas e a defesa da não-proliferação de 

armas. No entanto, seu traço distintivo estava na prioridade que conferia ao 

MERCOSUL e à União Europeia, que era, naquele momento, o principal mercado para 

produtos brasileiros e fonte de investimentos diretos no país (OLIVEIRA; ONUKI, 

2010, p. 162).  

Outro elemento relevante do programa “Avança Brasil” é a ausência de citação 

sobre a Alcsa, considerada um projeto que competia com a Alca. Assim, valorizar a 

integração regional a partir da ênfase ao Mercosul seria uma estratégia de não enfrentar 

diretamente os Estados Unidos. 

Num cenário de crise do Mercosul, ocorreram as eleições presidenciais de 2002, 

em que o PSDB teve o ex-prefeito de São Paulo e Ministro da Saúde José Serra como 

candidato à presidência, dividindo chapa com o PMDB, representado pela vice, a 

jornalista Rita Camata, na coligação Grande Aliança. Esta, além de PSDB e PMDB, 

contou com o apoio de PFL, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido Social 

Liberal (PSL), Partido Trabalhista Nacional (PTN), Partido Social Democrata Cristão 

(PSDC), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Republicano 

Progressista (PRP), Partido dos Aposentados da Nação (PAN) e Partido Trabalhista do 

Brasil (PTdoB). 

O amplo plano de governo de 2002, intitulado “Trabalho e Progresso para 

todos”, traçava propostas bem definidas para praticamente todos os temas da agenda 

internacional e da defesa nacional. No campo comercial, defendia políticas de combate 

ao protecionismo econômico e de abertura de novos mercados aos produtos brasileiros. 

Devido a essas práticas nocivas às exportações brasileiras, afirmava que o Brasil só 
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obteria vantagens nas arenas bilaterais (mencionando Rússia, China e Índia), regionais e 

multilaterais. 

Com relação à América do Sul, o plano de governo PSDB-PMDB, em 2002, 

ressaltava os laços tradicionais com a região.  

Uma nova política externa deverá igualmente contribuir para reduzir tensões 

internacionais e buscar um mundo com mais equilíbrio econômico, social e 

político, com respeito às diferenças culturais, étnicas e religiosas. A formação 

de um governo comprometido com os interesses da grande maioria da 

sociedade, capaz de promover um projeto de desenvolvimento nacional, terá 

forte impacto mundial, sobretudo em nosso Continente. Levando em conta 

essa realidade, o Brasil deverá propor um pacto regional de integração, 

especialmente na América do Sul. Na busca desse entendimento, também 

estaremos abertos a um relacionamento especial com todos os países da 

América Latina (PSDB, 2002). 

 

No tocante ao Mercosul, o plano citava a necessidade de revigorar a aliança, 

transformando-a numa zona de convergência de políticas industriais, agrícolas, 

comerciais, científicas e tecnológicas, educacionais e culturais.  

Reconstruído, o Mercosul estará apto para enfrentar desafios 

macroeconômicos, como os de uma política monetária comum. Também terá 

melhores condições para enfrentar os desafios do mundo globalizado. Para 

tanto, é fundamental que o bloco construa instituições políticas e jurídicas e 

desenvolva uma política externa comum (PSDB, 2002). 

 

Se, em 1998, o plano de governo do PSDB para a presidência afirmava que as 

negociações deveriam ocorrer num ritmo compatível com os interesses nacionais de 

longo prazo e que o Brasil deixara clara sua vontade de assegurar mais equidade e 

equilíbrio ao continente (PSDB, 1998), em 2002, o plano adota um tom mais crítico, 

que fica patente pela defesa da reconstrução do Mercosul: 

Essa política em relação aos países vizinhos é fundamental para fazer frente 

ao tema da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). O governo 

brasileiro não poderá assinar o acordo da ALCA se persistirem as medidas 

protecionistas extra-alfandegárias, impostas há muitos anos pelos Estados 

Unidos. [...]A persistirem essas condições a ALCA não será um acordo de 

livre comércio, mas um processo de anexação econômica do Continente, com 

gravíssimas consequências para a estrutura produtiva de nossos países, 

especialmente para o Brasil, que tem uma economia mais complexa. [...] As 

negociações da ALCA não serão conduzidas em um clima de debate 

ideológico, mas levarão em conta essencialmente o interesse nacional do 

Brasil (PSDB, 2002).  

 

Com base na suposta dificuldade de Lula em encarnar a figura do Chefe de 

Estado, Serra buscou desconstruir o adversário, impondo-lhe a pecha de simplório e, 

consequentemente, inapto ao exercício da diplomacia presidencial (LOPES, 2017). 

A partir dos dados expostos, percebe-se que, com relação à política externa, os 

programas do PSDB tendem a enfatizar os temas sobre relações comerciais entre o 
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Brasil e as demais nações, além de reivindicar maior participação do país nas decisões 

internacionais e nos órgãos multilaterais e o fortalecimento do Mercosul. 

O quadro sinóptico a seguir (Quadro I) expõe as principais propostas dos três 

planos de governo presidencial lançados pelo PSDB, a fim de analisar as alterações que 

ocorrem nas formulações do partido ao longo do período. 

 

Quadro I - Quadro sinóptico de diretrizes de política externa nos planos de 

governo do PSDB, de 1994 a 2002 

1994 

Mãos à Obra Brasil 

 

1998 

Avança Brasil – Mais quatro 

anos de desenvolvimento para 

todos  

 

2002 

Trabalho e Progresso para todos 

Universalismo: atuação na 

resolução de problemas 

internacionais 

 

Ampliação da participação nos 

foros internacionais, inclusive no 

Conselho de Segurança da ONU 

 

Fortalecimento das relações com os 

vizinhos da América do Sul 

 

Consolidação dos processos de 

integração do Mercosul 

 

Ampliação da participação na 

OMC 

 

Consolidação do espaço 

econômico do Mercosul 

 

Promoção da integração 

econômica com os demais 

países da América Latina 

 

Defesa dos interesses do 

Brasil e demais países do 

Mercosul nas negociações 

para a eventual criação da 

Alca 

 

Manutenção da posição nos 

demais foros internacionais 

Manutenção da consolidação do 

Mercosul 

 

Prosseguimento das 

negociações sobre a Alca, 

porém adotando postura mais 

cautelosa 

 

Manutenção da interlocução 

com os mecanismos 

internacionais, blocos e 

agrupamentos regionais 

 

Intensificação dos laços com os 

vizinhos da América do Sul 

FONTE: Elaborado pela autora, a partir dos planos de governo do PSDB. 

 

Em sua primeira campanha, em 1994, as propostas tinham uma tônica mais à 

direita, o que, em termos de política externa se traduz na defesa da abertura comercial, 

da inserção do país na nova ordem mundial, da promessa de adesão ao receituário 

neoliberal e da negociação de acordos de livre comércio em todo o continente. As 

propostas mais associadas a um pensamento progressista são a defesa do 

multilateralismo e o incentivo à integração sul-americana (PSDB, 1994, P. 77-89). 

Na eleição seguinte, por sua vez, existe uma clara prevalência de propostas mais 

progressistas que veremos ter redundado numa postura mais crítica com relação às 
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assimetrias do cenário internacional, principalmente devido ao atraso nas negociações 

da ALCA e a suas normas potencialmente deletérias para o MERCOSUL. Defendem-se, 

assim, relações hemisféricas equilibradas, reforçar os laços com os países em 

desenvolvimento e garantir espaços para os mesmos nas arenas de negociação 

internacional (PSDB, 1998, p. 17-52). 

O plano de 2002, por sua vez, ensaia uma inclinação ao centro, equilibrando 

propostas autonomistas e liberais: ao mesmo tempo em que alertava para a necessidade 

de cautela nas negociações para a Alca, combatia o unilateralismo estadunidense e 

reivindicava a necessidade de reformas democráticas na ONU, sugeria flexibilizar o 

Mercosul de união aduaneira para zona de livre comércio, privilegiava a Organização 

dos Estados Americanos (OEA) como principal foro multilateral regional (convergindo 

com os EUA) e defendia a ação das Forças Armadas na fronteira com a Colômbia na 

Guerra às Drogas (PSDB, 2002, p. 11-72). 

Duas propostas são constantes nos três planos: 1) a construção e consolidação do 

Mercosul e de relações prioritárias com os países da região e; 2) a adesão aos 

mecanismos e foros internacionais. Apesar de os planos de governo não constituírem 

um plano de ações compulsórias, as seções seguintes, que tratam da política externa 

para a América do Sul empreendida por FHC no primeiro e no segundo mandatos, 

demonstrarão que sua gestão demonstrou empenho no cumprimento de suas promessas 

de campanha. 

Ainda que a consolidação do Mercosul tenha sido desafiadora e que, mesmo seu 

objetivo de concluir a liberalização comercial na região tenha sido difícil de concretizar, 

percebe-se que a América do Sul constitui um dos espaços centrais para a PSDB. Do 

mesmo modo, fica evidente a valorização da participação em foros multilaterais e a 

importância da adesão a regimes internacionais demonstradas pelo partido, mesmo que 

o tema de defesa de um assento permanente no Conselho de Segurança tenha 

desaparecido desde o plano de 1994. 
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2.4. A Política Externa para América do Sul no Primeiro Mandato (1995-

1998) 

 

Em 1º de janeiro de 1995, FHC tomou posse, inicialmente, para um mandato de 

quatro anos, num cenário doméstico mais favorável que o de seus predecessores: amplo 

apoio popular, devido à contenção inflacionária provocada pelo Plano Real; amplo 

apoio do Congresso, devido ao apoio de PFL, PTB e, posteriormente, PMDB e Partido 

Progressista Brasileiro – PPB, chegando a cerca de 60%; e a estabilidade 

macroeconômica oriunda dos primeiros anos da nova moeda (BETHELL; NICOLAU, 

2018, p. 563). 

No âmbito internacional, todavia, o fim da Guerra Fria e o aparente triunfo da 

ordem capitalista consolidaram o processo de globalização, o que provocaria profundas 

transformações e desafios no cenário externo. Amado Cervo (2002) afirma que, a partir 

de então, as relações internacionais passam a ser reorganizadas em torno da ideologia 

neoliberal, da supremacia do mercado e da superioridade militar estadunidense 

(CERVO, 2002, p. 5).  

Diante do novo cenário, a política exterior brasileira demoraria a reagir, e, 

somente a partir de 1995, com os dois mandatos de FHC (1995-200) e a continuidade da 

gestão de Luiz Felipe Lampreia (1995-2000), a ação externa nacional passaria a ser 

dotada de maior coerência (CERVO, 2002, p. 5). Cervo (2002) ainda associa as 

discordâncias internas do Itamaraty à prevalência de um pensamento externo àquela 

Casa: 

o processo decisório em política exterior do Itamaraty perdeu força sob outro 

ângulo também, na medida em que as decisões nas áreas da alfândega, das 

finanças externas e da abertura empresarial foram deslocadas para as 

autoridades econômicas, que aplicavam diretrizes monetaristas e liberais com 

desenvoltura e com consequências sobre a organização nacional (CERVO, 

2002, p. 6).  

 

Há visões conflitantes com relação ao Itamaraty ser ou não um lócus de 

resistência ao projeto neoliberal. Segundo Vizentini (2003), especificamente no plano 

diplomático, o Itamaraty foi esvaziado de suas funções durante o governo FHC 

justamente porque o órgão defenderia a prevalência de um projeto nacional-

desenvolvimentista (VIZENTINI, 2003, p. 93-94). Da mesma maneira, Cervo (2008) 

sustenta que as atribuições econômicas do MRE foram transferidas para o Ministério da 

Economia, ao mesmo tempo em que o desempenho da diplomacia presidencial assumia 

a dimensão política da pasta (CERVO, 2008).  
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Por outro lado, Castelan (2010) sustenta que o Itamaraty não se manteve como 

núcleo de resistência desenvolvimentista diante das reformas liberais e que, apesar de o 

consenso em torno da industrialização por substituição de importações ter ruído, não se 

formou um “novo consenso” diante do cenário internacional pós-Guerra Fria 

(CASTELAN, 2010, p. 567-568). 

Nesse trabalho, defende-se que o MRE é uma instituição que, apesar de sua 

alegada coesão, não está imune a divisões internas, considerando a existência de uma 

cisão no interior do Itamaraty entre autonomistas (ou nacionalistas) e institucionalistas 

pragmáticos. Estes defendem o apoio a regimes internacionais, como motor do 

desenvolvimento nacional, e tiveram maior relevo durante o governo FHC, por se 

identificarem com as formulações do PSDB e do PFL, já aqueles preconizam uma 

política externa autônoma e proativa como estratégia de alçar o país como potência 

global e teriam prevalecido durante o governo Lula, por terem uma visão de mundo 

próxima daquela elaborada pelo PT (SARAIVA, 2010, p. 01). 

Segundo Miriam Saraiva (2010), os institucionalistas pragmáticos possuem as 

seguintes características: 1) apoio pragmático a regimes internacionais; 2) revisão dos 

conceitos de autonomia e soberania, que culminaria na noção de “soberania 

compartilhada”, que enxergava o mundo marcado por um “concerto” de países com 

discurso afim e pela tendência à formação de regimes que o garantissem, e; 3) 

construção de uma liderança discreta do Brasil na América do Sul, com base nas ideias 

de estabilidade democrática e desenvolvimento de infraestrutura (ibidem, p. 3-4). 

Já os autonomistas identificar-se-iam com as características a seguir: 1) defesa 

de uma projeção autônoma do Brasil na política internacional – com menos ênfase aos 

regimes internacionais, objetivando modificá-los em benefício próprio ou dos países do 

Sul; 2) maior destaque para os conceitos tradicionais de autonomia, 

desenvolvimentismo e universalismo; 3) aceitação de que o Brasil poderia exercer o 

papel de paymaster na região, arcando com os custos do processo de integração (ibidem, 

p. 5-6). 

A associação entre institucionalistas pragmáticos no Itamaraty e PSDB e entre 

autonomistas ou nacionalistas e PT será explorada, ao longo desse capítulo e do 

subsequente, sobre a política externa para a América do Sul, durante o governo Lula. 

No Brasil, o Estado desenvolvimentista não desapareceu até 1989, quando se 

começou a questionar se sua racionalidade sobreviveria às transformações da ordem 
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global. Cervo (2002) afirma que emerge, a partir de então, o Estado Normal 
14

, e 

ensaiou-se, posteriormente, no segundo mandato, o Estado Logístico 
15

 (CERVO, 2002, 

p. 7).  

A emergência do Estado Normal – subserviente, destrutivo e regressivo –, no 

Brasil, foi impulsionada pelo que FHC chamava de tríplice mudança: democracia, 

estabilidade monetária e abertura econômica. Cervo afirma (2002) residirem nessa 

ideologia de mudança graves incoerências, como confundir democracia com 

imperialismo de mercado, estabilidade monetária com desenvolvimento e abertura 

econômica com competitividade (ibid., p. 08). 

No entanto, tal emergência fora iniciada pelo governo Collor (1990-1992) e, 

apesar de ter retraído na gestão de Itamar Franco (1992-1994), colaborou para que o 

pensamento político sobre política externa não fosse mais tão homogêneo e incentivou a 

cisão citada anteriormente nesse capítulo do MRE entre institucionalistas pragmáticos e 

autonomistas. 

O Brasil passou a usufruir de alguns benefícios do Plano Real, iniciado em 1994, 

que, a despeito de o controle inflacionário ter gerado custos sociais e crise no sistema 

financeiro, produziu um coeficiente de credibilidade internacional (PINHEIRO, 2004, p. 

36). Seguindo o receituário imposto pelo Consenso de Washington, FHC simplificou a 

máquina estatal, intensificando o programa de privatizações, as reformas 

administrativas, a flexibilização das leis trabalhistas e reformulação das regras para 

aposentadoria (CASTRO, 2009, p. 183).  

Paralelamente, no plano da política externa, Pinheiro (2004) identifica que o 

governo FHC seria marcado pela intenção de influenciar o desenho da nova ordem 

internacional. Para isso, o Brasil participaria dos mais diversos foros decisórios 

multilaterais, fortalecendo sua presença nos debates sobre as novas questões da agenda 

global, como meio ambiente e Direitos Humanos (PINHEIRO, 2004, p. 36). 

No primeiro mandato de FHC (1995-1998), o Presidente declarou, então, seu 

projeto de encerrar a chamada Era Vargas, o que consistiria no abandono do modelo 

desenvolvimentista de industrialização por substituição de importação (ISI) e de 

                                                           
14

 O Estado normal caracteriza-se pela subserviência nas relações internacionais, submetendo-se às 

coerções do centro hegemônico do capitalismo, enfraquecendo a economia nacional e transferindo renda 

ao exterior e retrocedendo com relação aos ganhos sociais. 
15

 O Estado logístico pode ser caracterizado pelo fortalecimento do núcleo nacional, auxiliando-o a operar 

no exterior, de modo a equilibrar os benefícios da interdependência e de ensaiar uma inserção madura no 

âmbito de um mundo globalizado. 
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intervenção estatal na economia, dando continuidade ao projeto que Fernando Collor de 

Mello iniciara.  

Em seu discurso de posse, em 1º de janeiro de 1995, FHC declara que “os ‘anos 

dourados’ de JK terminaram com inflação e tensões políticas”. Na mesma ocasião, 

Cardoso explicitou os princípios e objetivos de sua política externa. Seus princípios 

seriam de liberdade econômica com preocupação social, economia mais aberta à 

competição internacional, defesa dos Direitos Humanos, do meio ambiente e da 

proteção de minorias e o combate à criminalidade. Enquanto os objetivos a serem 

alcançados seriam a ampliação da base externa para a estabilidade econômica interna, 

mais acesso a mercados e melhoria da competitividade e da produtividade, mais 

participação no processo decisório regional e mundial, reforma da ONU e ampliação da 

assistência a brasileiros no exterior (BRASIL, 1995). 

Em seu governo, o embaixador Luiz Felipe Lampreia foi quem assumiu a pasta 

de Relações Exteriores entre 1995 e 2000 e serviu de principal assessor na condução da 

política externa do país. No discurso proferido em ocasião de sua posse como ministro 

das Relações Exteriores, em 2 de janeiro de 1995, Lampreia (1999) argumentou que: 

[N]osso patrimônio diplomático está-se enriquecendo com o exercício regular 

do diálogo com a sociedade civil, através dos sindicatos e associações de 

classe, dos partidos políticos e das organizações não-governamentais, dos 

governos dos estados e municípios. Democracia e federalismo são hoje 

vetores da formulação e da ação diplomática (LAMPREIA, 1999, p. 29). 

 

O então chanceler demonstrou, assim, apreço pela consolidação de uma 

diplomacia pública dotada de mais transparência e capilaridade no processo de 

formulação e de implementação da diplomacia brasileira (Ibidem, p. 39). No entanto, se, 

por um lado eram ampliadas as esferas de debate sobre a discussão da política externa, 

por outro, sua execução passava a se centralizar na figura do próprio FHC, por meio da 

diplomacia presidencial (SILVA, 2008, p. 92). 

No Brasil, a diplomacia presidencial, que havia sido ensaiada por Collor (1990-

1992), mas não se mantivera devido às fragilidades do seu governo, volta a ser utilizada 

de forma mais intensa, a partir de 1995. Diante de um contexto de busca de 

consolidação da democracia brasileira e de relativo sucesso do Plano Real, a diplomacia 

presidencial protagonizada por FHC contribuiria para a reconstrução da imagem do 

Brasil no exterior (VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 78). 

A face mais evidente do recurso à diplomacia presidencial decorre do número de 

viagens ao exterior e da recepção de autoridades estrangeiras. Contabilizando os dois 
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mandatos de FHC, de 1995 a 2002, o presidente visitou 44 países em 96 viagens, tendo 

dedicado 374 dos seus dias (um ano e 9 dias) dos 2.922 que esteve no Executivo a 

viagens internacionais. Em menos de dez meses de governo, em novembro de 1995, 

FHC já estivera com todos os chefes de Estado da América Latina, realizado quatorze 

viagens ao exterior e visitado onze países (SILVA, 2008, passim p. 92-95). 

Para Danese (1999), o comportamento do presidente precede a prática, já que 

sua participação ativa não estava presente nem na plataforma eleitoral nem em seu 

discurso de posse. Para o autor, FHC busca aliar: 

[...] maior poder nacional do país, graças à estabilização e aos atrativos 

representados pelas suas dimensões econômicas, incluindo sua participação 

no Mercosul, e pela abertura da sua economia; e, de outro, a vocação e a 

disposição pessoais do Presidente para protagonizar uma diplomacia 

presidencial no estilo hoje consagrado pelas melhores lideranças mundiais 

(DANESE, 1999, p. 7). 

 

Danese (1999) considera que a novidade da diplomacia presidencial é a 

intensidade da utilização dessa prática para a projeção interna dos mandatários. Assim, 

muitas vezes, as decisões de política externa decorrem, exclusivamente, do peso que 

terão sobre a opinião pública e da política interna (DANESE, 1999, p. 87). Vigevani e 

Cepaluni (2016) reiteram tal visão, indicando que as relações exteriores aprofundaram-

se na agenda doméstica, o que se demonstra pelo maior interesse de parte da sociedade e 

dos meios de comunicação em tal matéria (VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 79). 

Lampreia, em seu primeiro discurso na abertura da 50ª Sessão da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 25 de setembro de 1995, reiterou 

as linhas gerais traçadas pelo presidente Cardoso listadas abaixo: 

 da prevalência da democracia no âmbito interno e nas relações 

internacionais; 

 da liberdade econômica com justiça social; 

 da reforma do Conselho de Segurança da ONU; 

 do desarmamento geral e da não-proliferação nuclear; 

 da eliminação dos testes nucleares; 

 da eliminação de armas de destruição de massa, conforme a política 

brasileira; 

 do reconhecimento da atuação da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP); 

 da adoção de medidas concretas para debelar a crise financeira mundial, 

agravada pela moratória da Rússia em 1998; 

 da cobrança das dívidas atrasadas com a ONU; 

 do combate prioritário ao terrorismo, ao narcotráfico e ao crime organizado; 

 da ampliação do processo de integração sul-americano; 

 da defesa do meio ambiente, das minorias, da mediação nas crises internas 

de Angola, Guiné-Bissau, e Timor Leste; 

 da proteção aos direitos humanos; 
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 da ampliação da assistência a brasileiros no exterior (CASTRO, 2009, p. 

185. 

Nas palavras do próprio Lampreia, tratar-se-ia da construção do paradigma da 

autonomia pela integração, em que a busca de maior autonomia ocorreria em articulação 

ao meio internacional. Tal conceito aludia às categorias criadas por Gelson Fonseca 

Júnior de “autonomia pela distância”, dotada de isolacionismo, e “autonomia pela 

participação”, caracterizada pelo desejo de influenciar na agenda com valores que 

exprimissem a tradição diplomática do país (FONSECA JR., 1998, p. 368; 

LAMPREIA, 1998, p. 11). Desse modo, participar ativamente da formulação das 

normas internacionais contribuiria para o estabelecimento de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento econômico brasileiro (VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 69).  

Segundo Fonseca Jr. (1998): 

[A] autonomia, hoje, não significa mais “distância” dos temas polêmicos para 

resguardar o país de alinhamentos indesejáveis. Ao contrário, a autonomia se 

traduz por “participação”, por um desejo de influenciar a agenda aberta com 

valores que exprimem tradição diplomática e capacidade de ver os rumos da 

ordem internacional com olhos próprios (FONSECA JR., 1998, p. 368). 

 

Se, nos países centrais, o conceito de autonomia funda-se na noção jurídica de 

soberania e sua discussão não tem tanta importância, no Brasil, o mesmo é dotado de 

caráter político. Corresponde, assim, à margem de atuação ou de escolha do Estado 

baseada em seus próprios objetivos, sem interferência exterior, em determinada 

conjuntura doméstica e internacional (GONÇALVES, 2017, p. 50-52).  

Gonçalves (2017) recorda que a mais importante manifestação de autonomia 

oriunda da política externa brasileira foi a recusa de assinar o Tratado de Não-

Proliferação (TNP), em 1968, durante o governo Costa e Silva. O então chanceler 

Magalhães Pinto, embora concordasse que o comunismo seria a maior ameaça à 

segurança de um país, acreditava que o TNP poria em xeque o desenvolvimento 

científico-industrial do Brasil, uma vez que a energia nuclear apresentava inúmeras 

possibilidades futuras (Ibidem, p. 54). 

Tal recusa nunca fora plenamente aceita pelos EUA que, embora o Brasil tenha 

sido o idealizador do Tratado de Tlatelolco e incluído na Constituição de 1988 o veto à 

fabricação de armas nucleares, continuaram a exercer forte pressão pela assinatura do 

TNP. Tanto que, em 1998, apesar de o país já ter aderido ao Regime de Controle de 

Tecnologia de Mísseis (MTCR, no acrônimo em inglês), em 1995, e ao Grupo de 

Supridores Nucleares e ao Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, ambos 
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em 1996, FHC decide assinar o TNP, atitude que foi tida como nociva à soberania 

nacional (Ibidem, p. 55). 

Gonçalves (2017) afirma que a justificativa para tal postura surge na forma de 

um ensaio do diplomata Gelson Fonseca Júnior, citado acima, que apresenta os 

conceitos de autonomia pela distância e autonomia pela participação, amplamente 

divulgados como dado inquestionável por uma série de autores (VIZENTINI, 2003, 

2005; VIGEVANI, CEPALUNI, CINTRA, 2003, 2007) (Ibidem, p. 57). 

Segundo as categorias criadas por Fonseca Jr., a relativização do conceito de 

autonomia indica que esta pode ser perseguida de diferentes maneiras, então o que pode 

ser considerado como posição autônoma num contexto pode não sê-lo noutro momento. 

No entanto, segundo argumenta Gonçalves (2017), tal visão apresenta a política externa 

brasileira como uma linha de evolução contínua e de ação meramente burocrática, que 

apenas se adaptaria às mudanças no cenário externo. Nesse sentido, aceitar os conceitos 

de autonomia pela distância e autonomia pela participação como dados teria como 

consequência ignorar o papel dos formuladores de política externa e conceber que a 

mesma opera num plano acima das disputas políticas e da ideologia (Ibidem, p. 58-60). 

O autor conclui que o efeito imediato na reprodução dessas ideias pela academia 

foi o de sepultar a questão de desenvolvimento, destituindo a autonomia de seu 

fundamento econômico, social ou ideológico. Assim, segundo uma visão de mundo 

liberal, as escolhas dar-se-iam por meio de uma racionalidade burocrática e seriam 

imunes a disputas políticas (Ibidem, p. 60). 

Pinheiro (2004), por sua vez, argumenta que esse novo paradigma poderia ser 

denominado de institucionalismo pragmático. 

Institucionalista porque, sem chegar a negar algumas premissas básicas do 

realismo como a visão de sistema internacional como anárquico, a política 

externa brasileira se revestiu de uma visão que justificava e estimulava a 

adesão aos regimes internacionais e às instituições que os incorporam como 

solução para os problemas de ação coletiva. Enfim, em nome da diminuição 

dos custos de transação, redução de incertezas e busca da maximização de 

ganhos (absolutos) buscou-se o reforço da cooperação. No entanto, 

paralelamente a essa vertente, sobreviveu a visão realista clássica que percebe 

as relações internacionais como calcadas no princípio do auto-interesse e na 

busca por ganhos relativos. Esta duplicidade ocorreu não porque ainda 

estivéssemos numa fase de transição de paradigmas, mas porque na 

diplomacia brasileira estas visões se completavam (PINHEIRO, 2004, p. 37). 

 

Assim, a partir da gestão FHC e da chancelaria de Lampreia, destacou-se a 

vertente institucionalista do MRE, segundo a qual o Brasil deveria buscar seu interesse 

nacional – o desenvolvimento econômico –, por meio do próprio aparato político-
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institucional do sistema de nações. Segundo esse argumento, a participação nas 

instituições multilaterais internacionais garantiria ao país a preservação de certa 

autonomia, além de expandir a possibilidade de ganhos absolutos (SARAIVA, 2010).  

No âmbito da América do Sul, a lógica seria diferente, de ganhos relativos, já 

que, nesse caso a relação de poder se daria de maneira mais favorável para o Brasil, o 

que impulsionaria sua inserção com global trader, segundo a qual a liberalização 

comercial multilateral seria um instrumento para a maximização de ganhos. Assim, para 

Bernal-Meza (2002), o primeiro mandato de FHC tentava, ao mesmo tempo, buscar o 

reconhecimento internacional brasileiro como potência média e explorar a dimensão 

comercial como forma predominante de inserção internacional do país (BERNAL-

MEZA, 2002, p. 45).  

Para Pinheiro (2000), o conceito de global trader pode ser interpretado com um 

sinal de que o Brasil tinha interesses globais, assumindo posições e agendas 

diversificadas e buscando mercados e novas relações sem se vincular a um parceiro 

específico. Isso explicaria por que o país adotara uma postura institucionalista no 

âmbito das organizações mundiais, como ONU e OMC, enquanto não repetiria o 

mesmo comportamento diante do Mercosul (PINHEIRO, 2000). 

Vizentini (2003) afirma que Fernando Henrique Cardoso, como chanceler de 

Itamar Franco, entre outubro de 1992 e maio de 1993, deu início à substituição da 

ênfase na América Latina pela ênfase na América do Sul, delimitando a nova esfera 

geográfica da política regionalista. Tal substituição, segundo o embaixador Rubens 

Barbosa, expunha as limitações e potencialidades brasileiras (VIZENTINI, 2003, p. 95). 

Com relação ao Mercosul, apesar de sua alegada importância para o Brasil, 

descrita no plano de governo do PSDB de 1994 e nos discursos de FHC e Lampreia, não 

houve substantivo acréscimo de institucionalidade nem maior disposição em arcar com 

os custos de sua consolidação. O bloco seria um arranjo em que o Brasil teria mais 

poder e que, portanto, serviria para viabilizar a incorporação de seus países membros às 

grandes tendências internacionais (VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 73).  

O Mercosul permaneceria, tal como quando fora criado, como instrumento de 

emprego da regionalização, para lidar com a dinâmica da globalização, e como meio de 

promover a liderança brasileira na América do Sul (PINHEIRO, 2004, p. 38). Lampreia 

defendia consistentemente cautela com relação à adoção de uma moeda única no bloco, 

além de ter feito oposição à criação de um tribunal supranacional para dirimir 

controvérsias. Segunda afirma Saraiva (2010): 
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Com esta perspectiva, a integração comercial assumiu um papel importante 

nos marcos do regionalismo aberto e a institucionalização do bloco não era 

vista como necessária limitando-se a quando potencializasse a sua capacidade 

de produzir benefícios econômicos. Esta visão oscilou entre, nos piores 

momentos, a defesa de uma área de livre comércio e, em outros, em uma 

aceitação de uma união aduaneira incompleta (SARAIVA, 2010, p. 4). 

 

O foco seria, então, a liberalização comercial em detrimento de qualquer outro 

progresso na relação entre os países membros. Nesse sentido, em 1995, é assinado o 

Acordo-Quadro de Cooperação Inter-regional Mercosul-União Europeia, incluindo três 

principais pontos: diálogo político; cooperação; e liberalização comercial. Segundo 

Vigevani e Cintra (2003): 

A perspectiva da "autonomia pela integração" encontrou diversos obstáculos 

que lhe impuseram limites nas negociações com a União Europeia. O 

governo Fernando Henrique Cardoso vislumbrava encontrar parceiros nos 

governos europeus com visão de mundo semelhante à sua, mas as relações 

não frutificaram como esperado. O compartilhamento de valores, como 

democracia, direitos humanos, meio ambiente, bem-estar social e 

multilateralismo não foi suficiente para também compatibilizar interesses dos 

Estados e das sociedades, pois tais interesses, em numerosas ocasiões, eram 

contraditórios (VIGEVANI; CINTRA, 2003, p. 89). 

 

Muitos pesquisadores reconhecem que, apesar da construção de uma imagem 

positiva do país no exterior e da reputação de FHC como político e intelectual, os 

acordos firmados durante o primeiro mandato não se traduziram em ganhos concretos 

para o país (VIZENTINI, 2005, p. 385-386; VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 80). Na 

América do Sul, a noção de “soberania compartilhada” não deslanchou, e o governo 

Cardoso procurou evitar que qualquer arranjo de integração obstaculizasse o 

comportamento nacional vis à vis outros parceiros externos e sua projeção no cenário 

internacional (SARAIVA, 2010, p. 4). 

 

 

2.5. A Política Externa para América do Sul no Segundo Mandato (1999-

2002) 

 

Durante os dois primeiros anos, FHC alegadamente se opunha a qualquer 

alteração que visasse estender o mandato presidencial, já que a Carta Cidadã permitia 

apenas um mandato. No entanto, no final de 1996, uma série de ministros passou a 

defender que uma emenda constitucional estabelecesse a possibilidade de dois mandatos 

seguidos para os cargos do Executivo municipal, estadual e nacional (BETHELL; 

NICOLAU, 2018, p. 564). A emenda constitucional n
o
16, ou “emenda da reeleição”, 
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como ficou conhecida, tornou possível a extensão do mandato de FHC por mais quatro 

anos, de 1999 a 2002 (CASTRO, 2009, p. 183). 

No segundo mandato, com a crise do Real, o agravamento das tensões no âmbito 

do Mercosul e a perda de apoio a uma agenda liberalizante, a postura do governo FHC 

mudou com relação ao projeto de integração regional. O discurso da adesão subordinada 

à globalização neoliberal foi substituído pelo conceito de globalização assimétrica 
16

, 

que reconhecia a globalização e o capitalismo financeiro como intensificadores das 

assimetrias interestatais (VIZENTINI, 2003, p. 98). 

Em seu primeiro discurso, em 1999, Luiz Felipe Lampreia destacou como 

pontos principais a consolidação e o aprofundamento do Mercosul, maior aproximação 

com os países da Comunidade Andina, Peru, Equador, Venezuela e Colômbia e a 

construção da América do Sul como espaço de integrado de intercâmbio econômico, 

articulação política e cooperação em todas as áreas (LAMPREIA, 1999). 

Segundo Vizentini (2005): 

Diante deste cenário, afastando-se de seu rumo inicial de abertura pouco 

cuidadosa e negociações sem as devidas compensações, em seus dois últimos 

anos a diplomacia do presidente FHC desenvolveu uma significativa agenda 

para a América do Sul, como forma de articular uma alternativa à crise do 

Mercosul e manter o processo de integração. FHC procurou recuperar certa 

margem de autonomia frente aos EUA a partir do início da administração 

Bush. Em uma situação adversa, a diplomacia brasileira resolveu dar um 

salto à frente (VIZENTINI, 2005, p. 385). 

 

Em agosto de 2000, quando a integração latino-americana dava sinais de 

desgaste, FHC convocou a I Reunião de Cúpula dos Países Sul-Americanos, em 

Brasília, simultaneamente ao lançamento do Plano Colômbia de combate ao 

narcotráfico, congregando pela primeira vez todos os líderes sul-americanos. Mesmo 

diante da crise do MERCOSUL, a reação centrava-se em ampliar a integração para toda 

a América do Sul, sinalizando a possibilidade de retomada da ALCSA, proposta em 

1993 (VIZENTINI, 2005, p. 386). 

Na cúpula, foram discutidos temas políticos, comerciais e de integração física 

por meio de doze eixos de integração e desenvolvimento. Além disso, é adotada uma 

cláusula democrática para toda a América do Sul e lançada a Iniciativa de Infraestrutura 

Sul-Americana (Iirsa), que tinha o objetivo de implementar projetos nas áreas de 

                                                           
16

 O discurso de globalização assimétrica relaciona-se a uma alegada correção de rumos ocorrida durante 

o segundo mandato de FHC, denotando o esgotamento da matriz neoliberal, num contexto em que a crise 

do Plano Real e do Mercosul e as sucessivas crises financeiras, deixaram entrever as vulnerabilidades 

externas do Brasil. Recupera-se, portanto, a partir de 1999, um discurso de que o sistema mundial estaria 

condicionado por assimetrias que ocasionariam uma distribuição desigual de poder, sobretudo na área 

comercial. 
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energia, transportes e telecomunicações. Saraiva (2010) chama a atenção para o fato de 

que, nessa cúpula, foi iniciada a construção do que viria a ser a Comunidade Sul-

americana de Nações, justamente com base em duas das ideias defendidas pelos 

institucionalistas pragmáticos: a defesa da democracia como valor; e o incentivo à 

integração econômica e de infraestrutura (SARAIVA, 2010, p. 4).  

Em 2002, uma segunda cúpula ocorreu em Guayaquil, Equador, prevendo a 

associação entre os dois principais projetos de integração da região: a Comunidade 

Andina e o Mercosul. O discurso de FHC nesse encontro foi eivado de críticas ao 

protecionismo dos países de Primeiro Mundo: 

Até o momento, os sinais que haviam sido emitidos pelos governos mais 

importantes do Norte não foram sinais de abertura, foram sinais de restrição. 

Tanto é assim que seguimos, em cada discurso, com a obrigação de protestar 

contra o protecionismo, como se este já não tivesse sido ultrapassado, porque 

não foi. Fala-se de integração e se pratica a exclusão; fala-se de integração, 

mas se põem à margem os produtos que interessam efetivamente aos países 

em desenvolvimento; fala-se em integração, dando a sensação de que nós não 

a queremos, quando somos nós os que mais queremos uma integração 

democrática e uma integração que efetivamente derrube as tarifas, mas todas 

e não somente aquelas que interessam aos poderosos. Em consequência, 

nessa matéria, os progressos foram muito tímidos (CARDOSO, 2002, p. 

155). 

 

Uma inflexão da diplomacia presidencial de Cardoso foi ensaiada no segundo 

mandato, reforçando a posição sul-americana, por meio de cúpulas entre os países da 

região, porém sem alterações concretas significativas (VIZENTINI, 2005, p. 381-386), 

além da promulgação de acordos que já estavam em discussão desde governos 

anteriores.  

Luiz Felipe Lampreia deixou o cargo em janeiro de 2001 e foi substituído 

interinamente pelo então secretário-geral Luiz Felipe de Seixas Corrêa, até a 

confirmação de Celso Lafer para o Itamaraty dias depois (SILVA, 2008, p. 109). Em 29 

de janeiro de 2001, então, o jurista e filiado ao PSDB Celso Lafer, que iniciara sua 

aproximação com o PSDB em 1999, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio, assumiu a chancelaria,  

Em seu discurso de posse, Lafer (2018) enfatizou a necessidade de haver canais 

de interação entre o Itamaraty e os demais atores da vida nacional, visto que a 

globalização teria diluído os limites entre “interno” e “externo”. Além disso, Lafer 

(2018) destaca a importância da região sul-americana e da temática comercial para a 

política externa brasileira: 

As fronteiras de nossa região não são, nem devem ser vistas como fronteiras 

de separação, mas sim como fronteiras de cooperação. Trata-se de fazer a 
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economia de nossa geografia; de criar sinergias e eixos de integração da 

infraestrutura; de estabelecer condições de segurança e tranquilidade para 

enfrentar o desafio comum do desenvolvimento (LAFER, 2018, p. 222). 

 

Vigevani e Cepaluni (2016) notam que a principal característica dos dois anos 

em que Lafer esteve à frente da chancelaria foi a atenuação do conceito de “autonomia 

pela participação”. Com a chegada de Bush à Casa Branca e o atentado às Torres 

Gêmeas, em 2001, a ênfase no multilateralismo ou universalismo foi substituída pela 

tendência ao unilateralismo, e a acentuada importância dos temas de segurança na 

agenda internacional acabou forçando a atualização das estratégias de “autonomia pela 

participação” (VIGEVANI; CEPALUNI, 2016, p. 95). 

Nesse esforço, Lafer indicou a necessidade de “arrumar a casa” por meio de uma 

“diplomacia do concreto” (LAFER, 2002) e deu início uma espécie de depuração 

ideológica no interior do Itamaraty. Com menos de um mês no poder, o chanceler 

expediu novos procedimentos com base na circular postal 87/1996, que proibia qualquer 

tipo de manifestação pública de parte dos diplomatas sobre as formulações e a execução 

da política externa sem autorização de um superior.  

Manifestação pública por parte de integrantes do Serviço Exterior Brasileiro 

Com referência à circular postal 87/96, transmito a seguir novos 

procedimentos para que os funcionários do Serviço Exterior Brasileiro 

solicitem autorização para manifestações públicas sobre matéria relacionada 

à formulação e à execução da política exterior do Brasil. As manifestações 

(artigos na imprensa, entrevistas, textos em publicações especializadas e 

assim por diante) devem, como regra geral, restringir-se a situações em que 

haja interesse institucional na difusão pública de princípios e posições da 

diplomacia nacional. 

Nos casos excepcionais em que se justifiquem e sejam convenientes para o 

ministério manifestações públicas em caráter pessoal dos membros do 

Serviço Exterior Brasileiro, passam a ser observados os procedimentos a 

seguir:  

a) Postos no exterior: O chefe de posto solicitará autorização à Sere 

(Secretaria de Estado de Relações Exteriores) para manifestações próprias 

nos casos em que julgar necessário. Os funcionários devem solicitar 

autorização ao chefe do posto, o qual -se estiver de acordo com a publicação- 

submeterá o texto à Sere, em expediente oficial com primeira distribuição 

para a SG e segunda para a área responsável pelo tema.  

b) Sere Os funcionários devem solicitar autorização por meio de memorando 

ao chefe imediato, que -se estiver de acordo com a publicação- encaminhará 

o texto a consideração superior, cabendo a decisão final ao secretário-geral. 

 

Os críticos ao documento apelidaram-no de “lei da mordaça” e denunciavam-no 

como uma forma de censura dos chefes do Itamaraty a opiniões divergentes. Além 

disso, o documento transcrito acima foi encarado como uma tentativa de coibir a 

emergência de projetos políticos contrários àquele dos institucionalistas pragmáticos 

(MESQUITA, 2013, p. 124). Lafer, no entanto, defendeu seus critérios diante da 

opinião pública, alegando que a nova regra apenas impediria qualquer manifestação 
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apenas sobre execução e implementação da política exterior brasileira sem autorização e 

que os demais assuntos, como história da diplomacia, sociologia e roteiros em cidades 

turísticas permaneceriam permitidos, o que não afetaria a atividade intelectual do corpo 

diplomático (SOLIANI, 2001). 

Com efeito, Lafer exonerou o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães do cargo 

de diretor no Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais (Ipri), por ter julgado 

lesiva ao interesse nacional a publicação de um artigo por Pinheiro alegando que a Alca 

seria o fim do Mercosul. Pinheiro foi um dos maiores críticos da Alca, tendo organizado 

livros, seminários e palestras cujo principal tema era a problematização da entrada do 

Brasil naquele bloco. 

O embaixador José Maurício Bustani também foi demitido da direção-geral da 

Organização para a Proscrição de Armas Químicas (Opaq), organização internacional 

independente e afiliada à ONU, devido a pressões dos Estados Unidos, que o acusavam 

de ameaçá-los com inspeções, interferir indevidamente nas negociações entre a ONU e 

o Iraque e ignorar a colaboração estadunidense na redação de um documento relativo 

aos atentados às Torres Gêmeas. À frente da Opaq desde maio de 1997, Bustani foi 

pressionado a renunciar, porém, com sua recusa, os EUA levaram à votação uma moção 

de não-confiança dentro da própria Opaq que culminou em sua retirada em abril de 

2002 (AITH, 2002). 

Samuel Pinheiro Guimarães e José Maurício Bustani podem ser identificados 

como partidários da ala denominada como nacionalista ou autonomista do MRE, que 

teria sido relegada a segundo plano durante o governo FHC (SARAIVA, 2010). Suas 

críticas à subserviência do Brasil com relação aos EUA e, principalmente, à política 

externa empreendida pelos chanceleres Lampreia e Lafer fizeram com que ambos 

fossem afastados. 

Outro fato inusitado que aconteceu no início de 2002 ficou conhecido como a 

“diplomacia dos sapatos” ou “diplomacia descalça” e foi bastante utilizada pelos 

críticos, para demonstrar a subserviência do Brasil com relação aos EUA. Após o inglês 

Richard Reid ter tentado detonar explosivos em seu tênis num voo entre Paris e Miami, 

alguns ministros de Relações Exteriores foram obrigados a remover seus sapatos para 

inspeção ao passarem pela segurança de aeroportos durante visitas oficiais aos EUA. 

Além das queixas com relação à quebra de protocolo e de Direito Internacional que esse 

tipo de prática denotaria, havia uma seletividade no rigor da política de combate ao 
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terrorismo estadunidense, após o atentado às Torres Gêmeas, em que os ministros mais 

afinados com Washington seriam poupados daquele constrangimento (BRANT, 2011). 

Bandeira (2014) cita outro caso menos anedótico em que essa submissão fez-se 

presente, como na sugestão em discursos oficiais de Lafer de que o Brasil deveria 

participar da intervenção no Iraque com base na solidariedade com os Estados Unidos e 

nos princípios do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar). Segundo o 

autor, a prática de Celso Lafer seria incongruente com a teoria pronunciada por FHC em 

discursos contrários à política externa estadunidense (BANDEIRA, 2014, passim p. 

303-305), ainda que o próprio FHC tenha lançado uma nota à imprensa nos dias 

seguintes ao ataque, clamando pela evocação do Tiar, como demonstração de 

solidariedade aos Estados Unidos (CARDOSO, 2002, p. 403-404). 

A gestão Lafer foi bastante conturbada e contribuiu para aprofundar as críticas e 

insatisfações domésticas em relação à política externa dos governos FHC. Enquanto Cervo 

(2008), Silva (2012) e Vigevani e Cepaluni (2011) afirmam que, a partir da metade final do 

segundo mandato, tenha ocorrido uma inflexão da política externa que teria sido 

aprofundada pelo governo Lula, esse trabalho compartilha da visão de outros (FERREIRA, 

2001; SARAIVA, 2001; CERVO, 2002; ASSUMPÇÃO, 2014), que sustentam que a 

subordinação brasileira aos Estados Unidos chegou ao seu ápice justamente nesse momento. 

Por mais que a política externa de FHC tenha reposicionado o Brasil como ator 

influente no cenário internacional, a ausência de ganhos substanciais e a adoção de 

políticas de caráter neoliberal geraram grande desconforto na população. A resposta da 

sociedade viria nas eleições de 2002, quando o principal adversário político de FHC, o 

petista Luiz Inácio Lula da Silva, saiu vitorioso. 

 

 

2.6. O PSDB como Oposição (2003-2010) 

 

O partido tucano, que fora catapultado para o centro do sistema partidário 

brasileiro, pelo sucesso do Plano Real e da liderança de FHC, governando o país entre 

1994 e 2002, sofreu um declínio eleitoral, a partir deste ano. Apesar disso, permanece 

em posição de destaque, dividindo com o PFL a liderança da oposição ao governo de 

Lula da Silva, entre 2003 e 2010.  

Após o fracasso no segundo turno das eleições de 2002, que culminou com a 

vitória do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo turno, com 61,271% dos votos 
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válidos, o PSDB lançou, na eleição presidencial seguinte, em 2006, a candidatura do ex-

governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin. A coligação Por um Brasil 

Decente foi composta apenas por PSDB e PFL, este representado pelo vice José Jorge, 

senador pelo estado de Pernambuco e ex-ministro de Estado de Minas e Energia, de 

2001 a 2002. No entanto, o Partido Popular Socialista (PPS) demonstrou apoio 

informal, chegando a se coligar oficialmente em alguns estados, ao PSDB. 

O plano de governo da coligação Por um Brasil Decente buscava “acabar com a 

retórica vazia e buscar resultados concretos”, apresentando duras críticas à política 

externa levada a cabo pelo primeiro mandato do governo Lula, cuja gestão era acusada 

de ter manipulado e “ideologizado” tal pasta, em nome de uma visão particular de 

mundo (PSDB, 2006). 

Em primeiro lugar, o plano expressa, de fato, que a política externa deveria ser 

considerada uma política de Estado: 

A política externa brasileira, que historicamente teve um caráter consensual e 

suprapartidário, deve ser vista como uma política de Estado, dentro de uma 

perspectiva de médio e longo prazos, onde o interesse nacional está acima de 

visões conjunturais, ideológicas ou de governos que passam. Na era global, a 

política externa é cada vez mais relevante para o desenvolvimento. Em lugar 

de uma retórica vazia, precisamos de resultados concretos, em consonância 

com os interesses do Brasil (PSDB, 2006, p. 141).  

 

Com relação à América do Sul, o documento apontava para a necessidade de: 

 Ampliar as relações com todos os países de nosso entorno geográfico e 

recompor as relações do Brasil no âmbito da América do Sul, com base em 

interesses recíprocos. Dar prioridade às iniciativas de integração física, 

energética e comercial; 

 Impulsionar as negociações comerciais multilaterais, regionais e 

bilaterais, sem ideologizá-las e levando em conta o interesse do setor 

produtivo industrial, comercial, de serviços e do agronegócio; [...] 

 Revigorar o Tratado de Cooperação Amazônica; [...] 

 Promover ampla reflexão sobre o Mercosul; 

 Propor o aprofundamento dos acordos bilaterais de comércio com todos 

os países membros da Aladi (PSDB, 2006, p. 142). 

Apesar de não ser o escopo desse trabalho, a mudança de visão com relação à 

Área de Livre Comércio das Américas (Alca) é um aspecto relevante do documento, 

que defendia a necessidade de retomar as negociações para esse mecanismo de 

integração hemisférica bem como de explorar as possibilidades de acordos bilaterais de 

livre comércio como passos transitórios do processo de integração continental (PSDB, 

2006, p. 143). 

Firmou-se em 29 de outubro de 2006 a reeleição de Lula da Silva, no segundo 

turno, com cerca de 60% dos votos válidos. Lula venceu em dezesseis estados, 
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predominantemente, na região Nordeste, enquanto Alckmin o fez na maioria dos 

estados das regiões Sul e Centro-Oeste. Desde a vitória do PT, em 2002, o PFL, 

tradicional aliado peessedebista, deixara o poder. Em 2007, o partido adotou nova 

denominação – Democratas (DEM) – e tornou-se uma oposição mais agressiva contra a 

gestão petista, lançando mão de argumentos liberal-conservadores (MOTTA, 2008, p. 

115). 

Percebe-se que, como oposição, entre 2003 e 2010, o PSDB buscou distinguir-se 

frontalmente do PT, inclusive no campo de política externa. Além disso, os partidários 

do institucionalismo-pragmático no interior do MRE também teceram críticas à política 

externa empreendida durante o governo Lula, em que sobressaiu a ala nacionalista ou 

autonomista do Itamaraty.  

O próprio sítio do PSDB publicou no lançamento da campanha presidencial de 

2010 um artigo intitulado “Irã: política petista é ideológica e partidária”, em que 

problematizava a aproximação com aquele país e expunha as opiniões dos principais 

nomes do partido à época. 

Presidente nacional do PSDB, o senador Sérgio Guerra, acredita que, na 

Presidência da República, Lula executou a política externa do PT e se 

aproximou de ditadores.  “No caso do Irã, foi uma atitude isolada do 

presidente que insistiu em negociar mesmo sem ter apoio internacional. Além 

disso, sob o argumento de não intervenção em assuntos internos, tratou Cuba 

e Venezuela, por exemplo, sem se preocupar com a falta de democracia” 

(PSDB, 2010).  

 

A principal motivação da crítica era a acusação de que o governo PT teria 

promovido uma ruptura com relação à tradição apartidária do Itamaraty. As críticas não 

se limitaram ao PSDB, agora como oposição, como se estenderam aos principais nomes 

de dentro da casa de Rio Branco – identificados com a ala institucionalista-pragmática –

, como Roberto Abdenur, Rubens Barbosa, Rubens Ricupero, Celso Lafer, Luiz Felipe 

Lampreia e Paulo Roberto de Almeida. 

Em entrevista às páginas amarelas da revista Veja, em fevereiro de 2007, o ex-

embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ex-Secretário-Geral do Itamaraty, Roberto 

Abdenur, adjetivava a política externa do governo Lula como “ideológica”, 

“antiamericanista” e “intolerante à pluralidade de opinião”, o que causou uma escalada 

de críticas à agenda por outros colegas do Itamaraty (ABDENUR, 2007). 

O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos de 1999 a 2004, Rubens 

Barbosa, acusou a estratégia brasileira de aproximação com os países da América Latina 

por canais partidários de ser completamente equivocada, já que seria uma política de 



79 

governo e não de Estado. Em seu livro de memórias, revela que, inicialmente, Lula era 

favorável à manutenção da centralidade das relações com os EUA, mas que 

paulatinamente houve o crescimento de atitudes antiamericanistas, por influência do PT, 

que teria defendido a centralidade das relações Sul-Sul (BARBOSA, 2011). 

Rubens Ricupero, que fora ministro do Meio Ambiente (1993-1994) e da 

Fazenda de Itamar Franco (de março a setembro de 1994) e Secretário Geral da 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), 

considerava que a ação de Marco Aurélio Garcia como assessor especial para assuntos 

internacionais promoveu uma espécie de diplomacia paralela do PT, que seria nociva à 

noção da política externa como política de Estado e a cargo do MRE. Além disso, 

Ricupero (2010) julgava ter havido excesso no protagonismo de Lula com relação ao 

desempenho da diplomacia presidencial, como se este não fosse tão apto quanto FHC 

para conduzir a PEB (RICUPERO, 2010). 

Cabe salientar que, apesar não serem formalmente filiados ao PSDB tanto 

Barbosa quanto Ricupero são sempre ouvidos nos círculos internos do partido, 

chegando a publicar diversos artigos no portal do mesmo (LOPES, 2017, p. 116). 

Os dois ministros das Relações Exteriores durante o governo FHC, Luiz Felipe 

Lampreia e Celso Lafer, também teceram severas críticas à política externa do governo 

Lula. Lafer, por sua vez, apesar de considerar a política externa uma política pública, 

defende que esta é de responsabilidade do Estado. Em artigo publicado pelo jornal O 

Estado de São Paulo, em 2009, o ex-chanceler chegou a declarar que a filiação do 

ministro das Relações Exteriores de Lula, Celso Amorim, ao PT, naquele ano, teria 

significado um forte indício da partidarização da agenda internacional (LAFER, 2009). 

Já Lampreia (2010) afirmou que a “filiação do Brasil” aos valores ocidentais, 

como democracia, pluralismo político, observância do Direito e respeito aos Direitos 

Humanos, não mais seria uma realidade no Itamaraty. Além disso, situou o foco da 

política externa de Lula nas relações com os países da América Latina como influência 

do Foro de São Paulo, que também teria contribuído para a politização do debate sobre a 

Alca (LAMPREIA, 2010). 

Finalmente, o diplomata de carreira e professor universitário Paulo Roberto de 

Almeida chegou a cunhar um termo pejorativo para designar a política externa do que 

denominava lulopetismo: a diplomacia companheira. Foi, com certeza, o maior crítico – 

a partir da ótica neoliberal – de dentro do MRE da agenda internacional adotada a partir 
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de 2003, tendo publicado uma profusão de ensaios em seu blog, além de artigos e livros 

sobre o tema. Segundo Almeida (2016): 

Ao lado dos vários crimes comuns cometidos por grão-petistas que se 

exerceram no governo, (...) o lulopetismo diplomático representou uma séria 

deterioração dos padrões habituais da atuação do Brasil na frente externa. O 

Itamaraty só não foi aparelhado e assaltado por uma horda de militantes da 

causa petista – como ocorreu em praticamente todas as demais agências 

públicas – por injunções da legislação que obsta esse tipo de invasão exótica. 

Mas a política externa não ficou imune ao festival de bobagens cometidas 

pelos petistas em quase todas as demais esferas da administração pública 

(ALMEIDA, 2016). 

 

Para Almeida (2012), a política externa esteve longe do controle do Itamaraty, 

sendo controlada por cerca de quatro a cinco “chanceleres”: Lula; José Dirceu; Marco 

Aurélio Garcia; Samuel Pinheiro Guimarães; e Celso Amorim. 

(a) o próprio presidente, que se envolveu intensamente com alguns dos 

grandes dossiês internacionais e desenvolveu um gosto extremo por visitas e 

viagens, sempre falando (e muito) de improviso e praticamente desprezando 

o material preparado pelos profissionais da diplomacia; (b) o primeiro 

ministro da Casa Civil, outro homem da inteira confiança dos cubanos e uma 

espécie de Richelieu do Planalto, pilotando dezenas de assuntos ao mesmo 

tempo, entre eles vários na frente externa; (c) o assessor presidencial para 

assuntos internacionais, já referido como “chanceler para a América Latina”; 

(d) o Secretário Geral do Itamaraty, guru dos nacionalistas de esquerda, anti-

hegemônico e preconizador da diplomacia Sul-Sul, além de responsável por 

diversos dossiês regionais, entre eles o da integração; e (e) o próprio 

chanceler, obviamente, que se ocupava dos grandes temas multilaterais e que 

conduzia uma diplomacia extremamente ativa (e altiva, como sempre 

sublinhado), feita de visitas e contatos pessoais com praticamente todos os 

colegas, em todas as partes (ALMEIDA, 2012, p. 35-36). 

 

Assim, percebe-se que existe similitude com relação às críticas traçadas pelos 

membros da ala institucionalista pragmática do MRE e aquelas feitas pelo PSDB. Na 

visão de ambos, a política externa de Lula era terceiro-mundista e pecava ao afastar-se 

dos países desenvolvidos, sobretudo dos EUA, e por abandonar a neutralidade com 

relação aos contenciosos internacionais, atuando como árbitro nestes, o que estaria na 

direção oposta do que eles denominam como tradição diplomática nacional. 

A própria evocação de uma propalada tradição no Itamaraty deveu-se a 

motivações de ordem política, uma vez que tendeu a reafirmar ou a desacreditar as 

escolhas políticas de determinados líderes. Sendo assim, a tradição tanto pode ser usada 

para defender quanto para atacar opções políticas: no primeiro caso, a tradição tende a 

legitimar determinadas ações no âmbito da política externa; e, no segundo, é evocada, a 

fim de deslegitimar determinadas ações internacionais de grupos opostos.  

Embora o Itamaraty projete uma visão de instituição coesa e homogênea, está 

claro que os princípios norteadores de nossas relações internacionais são demasiado 
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amplos, o que implica que ações totalmente diferentes, ainda assim, estejam em 

consonância, ao menos no plano discursivo, com os ditos princípios tradicionais 

forjados pelo MRE. 
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CAPÍTULO 3 

 

Visões sobre política externa: a América do Sul nas formulações do PT 

 

O presente capítulo busca analisar as formulações do Partido dos Trabalhadores 

(PT) sobre política externa para a América do Sul, desde sua fundação até a chegada ao 

Executivo. Para tanto, foram utilizados três indicadores: 1) os documentos fundadores 

do partido – seu manifesto, programa e estatuto –, além das mais importantes resoluções 

de seus encontros nacionais; 2) os planos de governo para o Executivo Nacional nas 

eleições de 1994, 1998, 2002 e 2006 –, além de algumas considerações sobre aquela de 

1989 – e; 3) a produção sobre a América do Sul oriunda de seu centro de formação 

política a Fundação Perseu Abramo (FPA) e sua participação do Foro de São Paulo. 

A princípio, abordaremos a origem do partido, os documentos que 

pavimentaram o caminho para sua construção, sua história e organização, a fim de 

analisar como um partido de massa, e que diferia tanto dos demais obteve tamanho 

sucesso eleitoral, tornando-se um dos maiores partidos brasileiros e o principal 

antagonista do PSDB entre 1994 e 2014.  

O PT foi fundado em 1980, no contexto da transição democrática firmada pela 

“abertura lenta, gradual e segura” do governo Geisel. Segundo Meneguello (1989), o PT 

conjugava dois importantes elementos: 1) a iniciativa fundacional proveniente de 

sindicatos de trabalhadores, intelectuais e oposição política à ditadura – constituindo um 

poderoso partido de massas – e; 2) o programa político de uma ideologia de classe que 

representava os interesses dos setores populares.  

De acordo com as categorias elaboradas por Duverger (1970), o PT consistiria 

no primeiro partido de massas do Brasil, como elucida Meneguello (1989). 

[O] PT é um partido de origem externa, extraparlamentar, de caráter 

societário; apresenta uma proposta definida de inserção da classe 

trabalhadora no sistema político; sua estrutura interna fundamenta-se em 

núcleos de base, órgãos básicos de trabalho e integração partidária; seu 

funcionamento interno define-se pela intensa articulação entre os órgãos 

estabelecidos de forma hierárquica. Quanto à participação, o PT se define, em 

certo sentido, pela ideia “integralista” de partido: visa uma profunda 

integração com seus membros através de atividades políticas e tarefas de 

organização permanentes, fora dos períodos eleitorais (reuniões, debates, 

festas, contribuições financeiras periódicas, edição de boletins e jornal etc.). 

Finalmente, quanto à ação política, o PT confere bem menos importância à 

atividade eleitoral do que os demais partidos, priorizando os laços com 

movimentos sociais (ibidem, p. 36).  
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Em outras palavras, mais do que qualquer outra agremiação criada após a 

reforma partidária de 1979, o PT tinha orientação progressista e introduzia na arena 

política a ideia de que o Estado deveria ser atravessado pela sociedade civil, agregando 

os trabalhadores como novos atores na política institucional.  

A literatura existente sobre a origem do PT elenca cinco grupos que foram 

cruciais para sua constituição, o que demonstra a pluralidade ideológica no interior do 

partido: 1) os ativistas do chamado “novo sindicalismo”; 2) os setores católicos 

progressistas ligados à Teologia da Libertação; 3) alguns parlamentares do MDB (a 

oposição legal do período ditatorial); 4) os setores da intelectualidade e; 5) algumas 

pequenas organizações da esquerda (SECCO, 2011, p. 27).  

Com relação ao primeiro grupo, a abertura política e as greves do ABCD 

paulista, ocorridas entre 1978 e 1980 e organizadas por Luiz Inácio Lula da Silva e pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, deram impulso 

inicial para a formação de um sindicalismo que se pretendia livre de controles externos.  

Nascido em Garanhuns, sertão pernambucano, aos sete anos de idade, Lula 

migrou para o estado de São Paulo, em 1952, enfrentando treze dias de viagem a bordo 

de um caminhão “pau-de-arara”. Diante de uma série de desafios, Lula começou a 

trabalhar aos doze anos, formando-se, posteriormente, como torneiro mecânico pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Apenas em 1967, Lula passaria a 

integrar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, do qual 

viria a se tornar presidente em 1975 (BADARÓ; PINHEIRO, 2010). 

Como presidente do sindicato, Lula despertou para a política, rompeu com seu 

antecessor, Paulo Vidal – tido como “decorativo” – e aproximou-se dos militantes 

ligados às organizações por local de trabalho de grandes fábricas montadoras de 

automóveis da região. Em suas declarações à imprensa, Lula demonstrava a 

independência dos metalúrgicos e de seu sindicato diante dos partidos políticos, das 

instituições e do governo. Seu discurso em favor da liberdade e autonomia sindicais e da 

livre negociação com o patronato aglutinou setores do sindicalismo brasileiro que 

estavam dispostos a modificar a estrutura dessa instituição (ibidem) 

Duplamente crítico do autoritarismo do governo e de uma legislação trabalhista 

restritiva, o chamado “novo sindicalismo” consistiu numa renovação do movimento 

operário – antes controlado apenas pelo Ministério do Trabalho – e tinha a Central 

Única de Trabalhadores (CUT), criada em 1983 ao redor do PT, como sua principal 

representação. Além disso, pouco a pouco, as discussões desses militantes não se 
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resumiram às questões sobre a relação capital-trabalho e transbordaram para o campo 

político (LADOSKY; OLIVEIRA, 2014, passim p. 147-170). 

Outro movimento que angariou força política entre as décadas de 1960 e 1970 

foi o setor católico progressista, ligado à Teologia da Libertação. O Concílio Vaticano 

II, entre 1962 e 1965, favoreceu iniciativas que buscassem adequar o diálogo entre a 

Igreja Católica e o mundo moderno, incentivando a formação de pequenas 

comunidades. Em 1968, durante a II Conferência dos Bispos de América Latina, 

sediada em Medellín, Colômbia, propôs a criação das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB), como principal instrumento pastoral, majoritariamente, em regiões cuja 

população não era frequentemente atendida pelos padres (OLIVEIRA, 2010).  

Os membros das CEB, além de ocuparem a posição de liderança religiosa nas 

localidades mais remotas, passaram também a se destacar no sistema de poder local. 

Formulou-se, então, a Teologia da Libertação, que fundamentava uma ação pastoral 

comprometida com causas populares. Inspirados numa leitura libertadora da Bíblia, os 

integrantes das CEB assumiram posições identificadas com a esquerda, como o 

igualitarismo e a defesa da democracia direta, e, portanto, com o PT. 

O terceiro grupo que contribuiu com a formação do PT foi o de intelectuais 

universitários, principalmente a chamada “esquerda independente”. Apesar de serem 

altamente comprometidos com a redemocratização brasileira, Moacir Gadotti e 

Otaviano Pereira (1989) apontam para o fato de que esse setor teve baixa atuação na 

criação do partido com relação aos demais, já que buscavam a construção de um partido 

socialista inspirado nas experiências europeias (GADOTTI; PEREIRA, 1989). 

A “esquerda independente” pretendia unir o novo sindicalismo brasileiro nascido 

no ABCD paulista ao chamado “grupo autêntico” do MDB, composto por políticos que, 

desde meados da década de 1960, já atuavam pela volta do Estado de direito, dentre os 

quais Aírton Soares, Francisco Pinto e Alencar Furtado. Gadotti e Pereira (1989) 

ressaltam que, devido a divergências político-ideológicas, a criação de um partido 

socialista nos moldes europeus não teve êxito. Enquanto um grupo defendia a atuação 

parlamentar como caminho para a democracia, outro acreditava no engajamento em 

movimentos sociais, populares e sindicais e num projeto de libertação social de baixo 

para cima (ibidem, p. 27). 

Por fim, as esquerdas revolucionárias tiveram importante papel na consolidação 

do PT no compartilhamento de seu acumulado político e de suas experiências 

organizativas. De acordo com Raul Pont (1991), desde a criação, o PT teve de lidar com 
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o pluralismo de perspectivas de seus integrantes, reunidos numa série de correntes 

internas: a Política Operária (POLOP); a Ação Popular Marxista Leninista (AMPL); a 

Organização Revolucionária Marxista da Democracia Socialista (ORM-DS); o Partido 

Revolucionário Comunista (PRC); o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário 

(PCBR); a Fração IV Internacional; a Convergência Socialista (CS); e a Ala Vermelha 

(ALA), entre outros (PONT, 1991, p. 9).  

Em entrevista para a IstoÉ de 20 de fevereiro de 1980, Lula ponderou sobre a 

pluralidade de ideias no interior do PT: 

Eu entendo que estes grupos radicais têm que evoluir politicamente até o 

ponto de entender que as propostas políticas radicais não têm vez no meio da 

classe trabalhadora. Estes companheiros terão de entender que o trabalhador 

não é instrumento de ação ou de transformação. As pessoas que se intitulam 

democráticas neste país precisam aprender a conviver com este grupo de 

extrema esquerda. O papel dos trabalhadores não é o de se subordinar a 

extremistas, mas de tê-los como subordinados. A grandeza da classe 

trabalhadora não permitirá que grupos radicais estreitem a proposta de um 

partido de massa como é o PT... A ideia da criação de um Partido dos 

Trabalhadores, que, além de pretender educar politicamente os trabalhadores, 

tem como proposta fazer a classe trabalhadora participar da vida política 

brasileira, é radical, na medida em que a classe trabalhadora assume, na 

realidade, a sua primeira proposta política neste país (SILVA, 1980, p. 256-

257). 

 

Fica patente no trecho da entrevista reproduzido acima que o PT buscava a 

construção de um socialismo em longo prazo, cujo consenso sobre sua definição ainda 

se encontrava em aberto no interior do partido. Além disso, o partido defendia a 

necessidade de que o socialismo deveria surgir a partir da descoberta sobre sua 

necessidade por parte do próprio trabalhador. Segundo Gadotti e Pereira (1989): 

Esta questão fundamental do socialismo no PT, portanto, é uma questão 

dialética e não formal nem dogmática e, se é posta como fim a atingir, sequer 

deve ser colocada antes que a própria classe trabalhadora se organize para 

poder escolher a si própria seus caminhos. O documento em questão não trata 

formal e antecipadamente da questão do socialismo – para não “queimar 

etapas”. Mas preocupa-se, como tarefa centra de seu projeto político 

alternativo, com a ruptura popular e institucional do regime vigente, 

propondo como etapa imediata um novo regime (GADOTTI; PEREIRA, 

1989, p. 88). 

 

Percebe-se que, nos anos de formação, o partido negou-se a se alinhar 

automaticamente a qualquer matriz ideológica, afirmando-se, de forma genérica, 

socialista e democrático. Premissa esta que já havia sido endossada por Margaret Keck 

(1991), que afirmava que: 

[P]or ser tão diferente de outros partidos brasileiros, o PT, em sua trajetória 

política oferece-nos um ponto de vista interessante a partir do qual 

focalizaremos a mudança institucional durante a transição. Sua 

sobrevivência, por mais anômala que possa ter parecido de início, lança luz 

sobre algumas mudanças na sociedade brasileira que não foram 
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suficientemente levadas em conta pelas elites que conduziram a transição 

(KECK, 1991, p. 15). 

 

A visão de Alexandre Fortes (2011) também reitera tal argumento: 

[A] liderança de Lula sempre se nutriu de uma relação dialética com 

processos de institucionalização (...) e não do enfraquecimento de estruturas 

institucionais em benefício de um poder individual arbitrário (FORTES, 

2011, p. 35). 

 

No entanto, o partido, por mais que valorizasse a pluralidade de ideias entre seus 

militantes, era sistematicamente tachado de intransigente por boa parte da opinião 

pública. Um exemplo disso foi quando o PT se negou a ir ao Colégio Eleitoral votar em 

Tancredo Neves, por meio de eleição indireta, e ainda expulsou três deputados de seus 

quadros que não respeitaram tal decisão – Aírton Soares e Beth Mendes, de São Paulo, e 

José Eudes, do Rio de Janeiro –, por não acreditar num projeto que tivesse vindo “de 

cima para baixo”. Outro exemplo foi quando do assalto ao Banco do Brasil, em 

Salvador, em 1986, por membros do PCBR que visavam angariar fundos para financiar 

a Revolução. Apesar de a direção petista ter expulsado do partido os membros dessa 

facção, mídia e opinião pública consolidaram a memória de que o PT teria promovido o 

assalto (GADOTTI; PEREIRA, 1989, p. 78). 

A questão sobre as tendências no interior do PT só voltaria a ser discutida no V 

Encontro Nacional do Partido, realizado em Brasília, entre 4 e 6 de dezembro de 1987 

(ibidem, p. 144-147), quando foram definidas a Regulação das tendências internas e a 

questão da proporcionalidade de sua participação nas decisões do partido. No volume 

“Resoluções de Encontros Nacionais e Congressos (1979-1998)” (PT, 1998), o texto 

encontra-se como anexo das decisões do encontro de 1987, no entanto ressalta que só 

foi aprovado pelo Diretório Nacional em 1990. O documento afirmava que: 

A Tendência Interna caracteriza-se por submeter-se ao Programa e às 

Resoluções do PT, por reconhecê-lo explicitamente como partido estratégico 

na construção do socialismo e por diferenciar-se na defesa de propostas 

alternativas ou complementares relacionadas com aspectos parciais da 

política, da estrutura ou funcionamento do Partido. [...] O PT não admite a 

dupla filiação e a dupla militância dos seus filiados com relação a essas 

organizações autônomas. [...] A autonomia relativa da Tendência Interna não 

pode extravasar, sob qualquer hipótese, os limites definidos por esta 

regulamentação e por outras deliberações sobre o assunto aprovadas nas 

instâncias orgânicas partidárias (PT, 1998, p. 360-361). 

 

A quinta seção da regulamentação intitula-se “Relações internacionais” e trata 

dos contatos internacionais que as correntes internas petistas poderiam estabelecer, a 

saber: 

23. A Tendência Interna poderá realizar contatos internacionais e participar 

de atividades com caráter de informação, discussão e intercâmbio, desde que 
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seja feita prévia comunicação à Comissão Executiva Nacional do PT, 

especialmente à Secretaria de Relações Internacionais.  

a) Nesses contatos, a Tendência Interna reafirmará sempre que as relações 

internacionais do PT são privativas do seu Diretório Nacional, através da 

Secretaria de Relações Internacionais.  

24. Mesmo que integrantes de uma Tendência Interna que se identifique com 

orientações distintas de correntes internacionais, os filiados do PT acatarão as 

deliberações do Partido em quaisquer questões de caráter nacional ou 

internacional.  

a) Os petistas não se subordinarão à orientação de qualquer outro partido ou 

organização política, seja nacional ou internacional (ibidem, p. 363 – Grifo da 

autora). 

 

Martins (2015) ressalta que esse trecho da resolução era especialmente caro aos 

grupos trotskistas do partido, que defendiam fortemente uma concepção 

internacionalista da luta política. Além disso, ao recomendar prévia comunicação dos 

participantes à Secretaria de Relações Internacionais (SRI), privilegia esse setor em 

detrimento de quaisquer outros contatos internacionais (MARTINS, 2015, p. 90). 

A primeira participação eleitoral do PT foi nas eleições de 1982, ainda durante o 

regime militar. Lançada durante o II Encontro Nacional do partido, em São Paulo, nos 

dias 27 e 28 de março daquele ano, a Carta Eleitoral do PT (1982) estabelecia os 

aspectos mais prementes de suas candidaturas: 

A atuação do parlamentar petista deve encarnar e representar não apenas um 

projeto individual, mas o projeto coletivo do Partido. O candidato petista a 

cargo eletivo, e o seu mandato, devem expressar um compromisso com as 

lutas políticas e sociais desenvolvidas pelo Partido e com a luta geral dos 

trabalhadores e demais setores oprimidos da sociedade, expressando a 

compreensão de que a luta dos trabalhadores não se limita, nem se esgota, no 

campo parlamentar (CARTA ELEITORAL, 1982, p. 1). 

 

No excerto destacado, percebe-se a defesa da atuação tática do partido dentro do 

parlamento burguês, contudo não limitando a ação somente a esse aspecto. Ademais, 

fica patente a defesa de coerência e comprometimento de seus candidatos com as 

resoluções discutidas no âmbito partidário. 

De acordo com Pont (1991), a plataforma nacional do PT apresentava as 

seguintes disposições: 1) combate à fome; 2) salários decentes para trabalhadores 

urbanos e rurais; 3) moradia digna para os trabalhadores; 4) saúde básica de qualidade; 

5) educação pública e cultura como direitos inalienáveis; 6) respeito aos trabalhadores; 

7) ética parlamentar quanto aos impostos; 8) fim dos contratos de risco; 9) defesa de um 

governo “de baixo para cima” e; 10) noção de que somente o socialismo resolveria os 

problemas sociais (PONT, 1991, p. 23).  

O resultado dessa primeira eleição foi bastante satisfatório para um partido que 

acabara de surgir, uma vez que o PT elegeu nove deputados em São Paulo, Rio de 



89 

Janeiro e Minas Gerais, um prefeito em Diadema, outro em Santa Quitéria, no 

Maranhão, além de cem vereadores, em sua maioria, no estado de São Paulo (REIS, 

2007, p. 6). No entanto, como seus filiados esperavam um desempenho superior, os 

anos seguintes do PT foram marcados por desengajamento e disputas internas. 

Assim, o III Encontro Nacional do Partido, em São Bernardo do Campo, entre 6 

e 8 de abril de 1984, teve como objetivo central avaliar a campanha pelas eleições 

diretas, a posição do Partido no Colégio Eleitoral e traçar as estratégias para as eleições 

municipais que ocorreriam no ano seguinte. As Teses para a atuação do PT (1984), 

lançadas no III Encontro, mostravam um partido mais disposto a estabelecer alianças de 

oposição com agremiações como PMDB e PDT. Nas eleições municipais de 1985, pela 

primeira vez, o PT conquistou a prefeitura numa capital, em Fortaleza, Ceará 

(MARTINEZ, 2007, p. 252). 

Para as eleições gerais de 1986, o PT convoca o IV Encontro Nacional, em São 

Paulo, que delibera uma série de documentos, como o Plano de Ação Política e 

Organizativa do Partidos dos Trabalhadores para o Período de 1986/1987/1988. Este 

promove uma análise do estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e da 

conjuntura política daquele momento, visando estabelecer diretrizes que orientem a 

classe trabalhadora no enfrentamento de problemas imediatos.  

O ano havia sido marcado pela euforia em decorrência de reformas econômicas 

– que culminaram no congelamento de preços –, reforma monetária e retomada de 

investimentos, o que angariou apoio político ao PMDB de José Sarney, que elegeu 22 

governadores, a maioria do Senado, 487 deputados federais e 953 deputados estaduais. 

O PT, por sua vez, alcançou 3,7% das 487 cadeiras da Câmara Federal, 39 deputados 

estaduais, sendo Lula o deputado federal com mais votos: cerca de 656 mil (PONT, 

1991, p. 45). 

O cenário internacional também havia se modificado profundamente, a partir da 

escalada internacional do Neoliberalismo, catapultada por Margareth Thatcher e Ronald 

Reagan, e do início do esgotamento do bloco socialista e da União Soviética. Assim, 

percebe no Plano de Ação do PT formulado em 1986 uma ampliação do que o partido 

tinha como classe, que passava a englobar a classe média: 

É possível conceber as classes trabalhadoras do Brasil de hoje como sendo 

constituídas de três grandes setores: a classe média (rural e urbana), os 

assalariados urbanos (com uma fração que se destaca dos demais – a classe 

operária) e os assalariados do campo. [...] Hoje, ela (a classe média) é 

constituída de uma gama aparentemente heterogênea de tipos sociais, que vão 

desde o produtor agrícola individual ou familiar, o micro e o pequeno 
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empresário comercial ou industrial, o trabalhador autônomo, o profissional de 

nível superior empregado no Estado ou na empresa privada, o trabalhador 

intelectual das áreas de serviços e comunicações, o trabalhador manual com 

preparo técnico e salário diferenciado em relação à massa operária, até os 

estudantes e parte do clero e do pessoal subalterno das Forças Armadas etc” 

(PLANO DE AÇÃO POLÍTICA E ORGANIZATIVA DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES PARA O PERÍODO 1986/87/88) 

 

André Singer (2010), ao discorrer sobre a mudança do perfil eleitoral e da base 

petista, ao longo da trajetória do partido, identifica o que chama de “duas almas do PT”: 

a alma do Sion, que alude ao momento de fundação do partido até 2002; e a alma do 

Anhembi, que ilustra uma mudança programática que não necessariamente seria 

incompatível com os interesses do capital, a partir da Carta ao Povo Brasileiro 
17

 

(SINGER, 2020, p. 89-111). A partir de 1986, portanto, o perfil da base e da militância 

do partido já passaria a englobar os sujeitos da classe média, o que pode ajudar na 

compreensão das proposições da Carta de 2002, que será explanada posteriormente. 

Durante a Constituinte, todos os deputados petistas foram orientados a votar não 

à Constituição elaborada, por considerá-la elitista e burocratizada, já que apresentava 

um sistema eleitoral desproporcional e mantinha os latifúndios intocados. No mesmo 

ano da promulgação da Carta Cidadã, em 1988, durante as eleições municipais, o PT 

saiu vitorioso em 36 municípios, dentre estes três capitais, como São Paulo, Porto 

Alegre e Vitória (PONT, 1991, p. 51). 

No ano seguinte, em meio à recessão, arrocho salarial e perda de popularidade 

do governo Sarney, no âmbito interno, e à queda do Muro de Berlim e crise de 

paradigmas para as esquerdas mundiais, no externo, ocorreriam as primeiras eleições 

diretas para presidente do Brasil desde a década de 1960. O PT convocou, então, o VI 

Encontro Nacional, realizado no Colégio Caetano de Campos, em São Paulo, entre os 

dias 16 e 18 de julho. Neste Encontro, Lula foi lançado candidato da coligação “Frente 

Brasil Popular”, composta por PT, Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB), tendo José Paulo Bisol (PSB) como vice. 

Segundo Wladimir Pomar (2009): 

A formação da Frente Brasil Popular, em aliança com o PSB, PCdoB e PV 

(que depois a abandonou e lançou candidato próprio por discordar da escolha 

do candidato a vice), constituiu porém o patamar inicial para a política de 

frente da campanha presidencial. A elaboração de um programa de governo, 

contemplando as aspirações da maioria da população […] completou o 

arcabouço necessário para vencer no primeiro turno, ampliar as alianças e 

disputas para vencer no segundo. (POMAR, 2009, p. 50) 

 

                                                           
17

 Enquanto a alma do Sion privilegiava a questão ideológica, negando alianças com partidos do centro, a 

do Anhembi defendia a aprovação de uma chapa junto ao Partido Liberal (PL). 
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No VI Encontro também foi formulado o Programa de Ação do Governo (PAG), 

que apresentava as propostas da “Frente Brasil Popular”. Tais propostas foram 

sintetizadas no documento “Brasil Urgente: Lula Presidente”, que era dividido em cinco 

fascículos: 1) Democracia; 2) Economia; 3) Questão Urbana; 4) Questão agrária e; 5) 

Sociedade. Uma possível vitória do PT era vista como uma possibilidade de romper 

com uma transição que era compreendida pelo partido como conservadora, já que o PT 

adota uma postura mais ofensiva com relação ao programa de governo delineado para 

1989. Especificamente com relação à política externa, o PAG afirmava que: 

O governo da Frente conduzirá suas iniciativas no plano internacional de 

acordo com uma política externa independente e soberana pautada pelos 

princípios de autodeterminação dos povos, não ingerência em assuntos 

internos de outros países e pelo estabelecimento de relações com governos e 

nações em busca da cooperação à base da plena igualdade de direitos e 

benefícios mútuos. Empenhar-se-á pela aplicação de uma política de 

integração econômica e cultural no âmbito da América Latina. Fará valer a 

importância da nação brasileira no cenário internacional. Prestará 

solidariedade às lutas em defesa da autodeterminação e da soberania nacional 

a todos os movimentos em favor da democracia e do progresso social (FPA, 

1989, p. 167-168). 

 

Segundo Singer (2012), o reformismo do partido expressou-se também por meio 

de um objetivo socialista que perpassava a radicalização da democracia, a ocupação do 

Estado pelos trabalhadores e a valorização dos interesses nacionais, o que simbolizava a 

tônica da chamada “alma do Sion” (SINGER, 2012). 

Outro elemento interessante sobre a candidatura petista de 1989 foi a ausência 

de bases militantes na formulação das diretrizes do partido, o que, segundo Walson 

Lopes (2014), sinalizaria a conduta do PT ao longo dos anos 1990 e 2000, quando o 

partido passaria a priorizar o debate de cúpula em detrimento da base (LOPES, 2014, 

passim p. 23-34). 

Após derrotar vinte e um concorrentes, chegam ao segundo turno Lula e 

Fernando Collor de Mello (PRN), tendo este o importante apoio dos principais meios de 

comunicação, principalmente das Organizações Globo. O último debate antes do pleito 

decisivo fora transmitido simultaneamente por quatro canais televisivos – Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), TV Manchete, Rede Globo e TV Bandeirantes –, com 

questionamentos dos principais jornalistas de cada emissora. No entanto, no dia 

seguinte, a Rede Globo exibiu duas versões do debate – uma no jornal das 13 horas e 

outra no Jornal Nacional (JN), à noite –, sendo a segunda transmissão claramente 

parcial em benefício do candidato do PRN.  
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Além disso, 22 anos depois, em 2011, o então diretor de jornalismo do canal, 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, admitiria ter combinado com a assessoria 

de campanha do PRN de manipular o debate em prol deste candidato. Em entrevista 

concedida ao jornalista Geneton Moraes Neto e transmitida pelo canal a cabo Globo 

News, Boni deu detalhes sobre a manipulação: 

“Nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires 

Gonçalves [superintendente executivo da rede Globo] é que pediu que eu 

desse alguns palpites. Eu achei que a briga do Collor com Lula nos debates 

estava desigual, porque o Lula era o povo e Collor era a autoridade. Então 

nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma 

‘glicerinazinha’ e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas 

denúncias contra o Lula – mas as pastas estavam inteiramente vazias ou com 

papéis em branco. [...] Todo aquele debate foi [produzido] – não o conteúdo, 

o conteúdo era do Collor mesmo -, mas a parte, vamos dizer assim, formal 

nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio... Só não coloquei uma 

caspazinha no Collor, porque ele não aceitou” (BONI, 2011). 

 

Apesar da vitória apertada de Collor, em 1989, o PT conseguiu eleger seu 

primeiro senador, 35 deputados federais e 81 deputados estaduais, formando a mais 

ferrenha oposição ao presidente eleito. No VII Encontro Nacional, em 1990, no 

Anhembi, São Paulo, o PT fez um balanço de sua atuação eleitoral até então, além de ter 

debatido sobre o chamado socialismo petista e sua relação com a democracia. Com 

relação ao “socialismo real” estabelecido pela antiga União Soviética, o partido 

afirmava que este constituía: 

[U]ma teoria e uma prática incompatíveis com o nosso projeto de socialismo. 

A sua profunda carência de democracia, tanto política quanto econômica e 

social; o monopólio do poder por um único partido, mesmo onde 

formalmente vigora o pluralismo partidário; a simbiose Partido/Estado; o 

domínio da burocracia enquanto camada ou casta privilegiada; a inexistência 

de uma democracia de base e de autênticas instituições representativas; a 

repressão aberta ou velada ao pluralismo ideológico e cultural; a gestão da 

vida produtiva por meio de um planejamento verticalista, autoritário e 

ineficiente – tudo isso nega a essência mesma do socialismo petista (O 

SOCIALISMO PETISTA, 1990, p. 3). 

 

Depreende-se do excerto que, num contexto de crise das esquerdas, se inicia 

uma inflexão moderada do PT, e o socialismo deixa de ser definitivamente uma 

bandeira de luta do partido. A convocação do I Congresso do PT, em 1991, segundo 

Reis (2007), sedimentaria uma relação ambígua do partido com relação ao socialismo, 

já que, se por um lado, criticava a União Soviética, por outro, incentivava relações 

positivas com Cuba. Além disso, em 1992, os segmentos de extrema-esquerda do 

partido – Convergência Socialista e a Causa Operária – foram expulsos e formariam, 

mais tarde, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e o Partido da 

Causa Operária (PCO) (REIS, 2007, p. 513-516).  
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Bethell e Nicolau (2018) afirmam que o crescimento do partido, a partir de 1985, 

foi notável, principalmente, à luz da história, da cultura e do sistema político brasileiros. 

Além de seu percentual de votação ter aumentado desde as eleições de 1989, o Partido 

obteve um número crescente de cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados em 

todas as eleições legislativas. A partir de 2000, o PT passou a governar cerca de metade 

das cidades com população superior a 200 mil habitantes e seis capitais de estado 

(BETHELL; NICOLAU, 2018, p. 568). 

No entanto, como foi apresentado anteriormente, bem antes de sua chegada ao 

poder, em 2003, o PT já havia passado por transformações desde a década de 1990, que 

provocariam uma série de questionamentos sobre seu enquadramento como partido de 

massas. Nesse sentido, aplicando a definição criada por Panebianco (2005), o PT teria 

se transformado num partido profissional-eleitoral, uma vez que teria seguido o 

caminho da social-democracia europeia e se tornado cada vez mais dependente do 

Estado (RIBEIRO, 2010). Do mesmo modo, de acordo com a categorização formulada 

por Kirchheimer (1966), o PT teria se aproximado à categoria de partido de catch-all, 

uma vez que, cada vez mais, transita entre diferentes grupos de interesse e amplia sua 

coligação eleitoral. Por sua vez, com relação à definição proposta por Katz e Mair 

(1995; 2009), na medida em que fica dependente do Estado, o PT teria ficado cada vez 

mais próximo do modelo de partido cartel.  

 

 

3.1. O Programa Partidário do PT  

 

Em 1979, portanto, antes da fundação, o PT elaborou três importantes 

documentos para a formação do partido, que constituíram suas “certidões de 

nascimento”: 1) a Tese de Santo André-Lins; 2) a Carta de Princípios e; 3) a Declaração 

Política. 

No contexto de redemocratização brasileira e de derrota da estratégia militar 

das guerrilhas urbanas e rurais que atuavam no combate à ditadura, o PT opta por criar 

uma organização de massa que estivesse adaptada à disputa eleitoral. Nesse sentido, a 

Tese de Santo André-Lins foi fortemente influenciada pela corrente Convergência 

Socialista, principal ala trotskista do partido à época, que se opunha ao recurso à luta 

armada. Tal Tese consistia, portanto, numa reação contra a defesa de um partido amplo 

do tipo social-democrata e, principalmente, contra os partidos tradicionais, 
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principalmente o MDB, cuja heterogeneidade era tida como um impedimento à garantia 

da independência política da classe trabalhadora. O documento lança cinco propostas 

para fortalecer a mobilização dos trabalhadores: 

1) total desvinculação dos órgãos sindicais do aparelho estatal, ponto 

fundamental para o desenvolvimento da vida sindical; 

2)democratização dos sindicatos [...]; 

3) que se lance um manifesto , por este congresso, chamando todos os 

trabalhadores brasileiros a se unificarem na construção de seu partido, o 

Partido dos Trabalhadores; 

4) que este partido seja de todos os trabalhadores da cidade e do campo, sem 

patrões, um partido regido por uma democracia interna, respeite a democracia 

operária, pois só com um amplo debate sobre todas as questões, com todos os 

militantes é que se chegará à conclusão do que fazer e como fazer [...]; 

5) que seja eleita neste congresso uma comissão [...], que essa comissão fique 

encarregada da redação de um manifesto aos trabalhadores brasileiros 

chamando à construção do Partido dos Trabalhadores, proposto no terceiro 

ponto (PT, 1999, p. 47-48) 

 

Em seguida, um comitê composto por Jacó Bittar, Paulo Skromov, Henos 

Amorina, Wagner Benevides e Robson Camargo publicou, em 1º de maio de 1979, a 

Carta de Princípios do PT, que tinha o objetivo de lançar o partido ao público, não 

constituindo, assim, um documento oficial ou stricto sensu (GADOTTI; PEREIRA, 

1979, p. 33). Segundo Paulo Roberto Leal (2005): 

[A] Carta de Princípios começa então a delimitar as ideias centrais sobre 

organização interna, com um forte sentimento antielitista que marcaria o 

discurso petista ao longo de anos. Em oposição aos comunistas defensores de 

conceitos leninistas e stalinistas baseados na centralização e na 

burocratização da máquina partidária, o PT insistia na necessidade de 

associar a luta socialista à democracia (LEAL, 2005, p. 60).  

 

A Carta argumenta sobre a necessidade de formação de um partido da classe 

trabalhadora, já que, numa sociedade pautada pela desigualdade entre as classes, os 

oprimidos deveriam organizar-se de maneira autônoma, a fim de combater a força 

opressora, colocando-se o partido como alternativa nessa luta. 

Um partido que almeja uma sociedade socialista e democrática tem que ser, 

ele próprio, democrático nas relações que se estabelecem em seu interior. 

Assim, o PT se constituirá respeitando o direito das minorias de expressarem 

seus pontos de vista. Respeitará o direito à fração e às tendências, 

ressalvando apenas que as inscrições serão individuais. [...] O PT declara-se 

comprometido e empenhado com a tarefa de colocar os interesses populares 

na cena política e de superar a atomização e dispersão das correntes classistas 

e dos movimentos sociais. Para esse fim, o Partido dos Trabalhadores 

pretende implantar seus núcleos de militantes em todos os locais de trabalho, 

em sindicatos, bairros, municípios e regiões (CARTA DE PRINCÍPIOS, 

1979). 

 

Por fim, a data mais significativa para a origem do partido foi o dia 13 de 

outubro de 1979, quando foi aprovada a Declaração Política do partido. O documento 

era mais voltado para a discussão de questões conjunturais e de organização, além de ter 
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suscitado polêmicas com relação ao uso do termo “socialismo”. Apesar de seus 

militantes aceitarem a necessidade de lutar pelo socialismo, muitos acreditavam que o 

termo poderia ser confundido com antidemocracia pelos trabalhadores. Assim, o final 

do item 1 do documento, sobre luta pelo socialismo, foi apresentado da seguinte 

maneira: 

O Movimento pelo Partido dos Trabalhadores não deseja, portanto, apenas 

propor soluções provisórias e imediatas às massas trabalhadoras, mas, antes, 

criar as condições para uma luta de médio e largo prazo pela democratização 

real da sociedade e não apenas das atuais constituições políticas. O PT luta 

para que todo o poder econômico e político venha a ser exercido diretamente 

pelos trabalhadores, única maneira de pôr fim à exploração e à opressão 

(DECLARAÇÃO POLÍTICA DO PT, 1979) 

 

Desde a fundação, o PT possuía um programa internacional e considerava a 

política externa uma política pública digna de reflexão e amadurecimento, o que se 

explica pela intensa militância internacional, em que se destaca a participação no Foro 

de São Paulo, que seria criado em 1990 (MESQUITA, 2013, p. 151). O primeiro 

documento oficial do PT foi o Manifesto e Programa de fundação, de 10 de fevereiro de 

1980, que continha três breves seções: “Nascendo das lutas sociais”; “Por um partido de 

massas”; e “Pela participação política dos trabalhadores”. Seu conteúdo apresentava 

reflexões de cunho progressista sobre a luta dos trabalhadores contra a opressão 

capitalista e pela independência nacional. 

“[...] A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas 

lutas é a de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói 

pelas suas mãos ou não virá. [...] Estas lutas levaram ao enfrentamento dos 

mecanismos de repressão impostos aos trabalhadores, em particular o 

arrocho salarial e a proibição do direito de greve. [...] Por isso, surgiu a 

proposta do Partido dos Trabalhadores. O PT nasce da decisão dos 

explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode 

resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de 

privilegiados [...]. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa 

construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem 

exploradores. O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas as massas 

oprimidas do mundo (PT, 1980, p. 3 – Grifos da autora).  

 

Depreende-se do conteúdo do Manifesto uma firme defesa dos interesses dos 

trabalhadores bem como uma crítica às classes dominantes, porém não se verifica a 

existência de uma concepção socialista de mundo, como talvez desejassem as alas mais 

à esquerda do partido. Assim, apesar de o excerto acima conter argumentos favoráveis à 

construção de uma sociedade igualitária e à solidariedade com relação à luta 

internacional das massas exploradas – o que poderia conduzir a uma conclusão mais 

apressada sobre defesa do socialismo –, o PT não menciona qualquer inclinação ao 

socialismo em seus primeiros documentos oficiais.  
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O Programa apresentado junto ao Manifesto viria a sofrer sucessivas alterações 

até se tornar oficial em março de 1986, constituindo uma elaboração mais sintética com 

relação aos planos de ação e diretrizes do partido. Ainda assim, o primeiro documento 

publicado pelo PT já elucidava as diretrizes do partido para a política externa, que 

expunham a crença no internacionalismo da luta das classes trabalhadoras de todo o 

mundo contra a exploração capitalista. Apesar de não constar no primeiro Programa do 

partido uma menção explícita à política externa, um plano de ação anexo a este 

documento contemplava, na seção “Independência nacional”, os seguintes tópicos:  

• Contra a dominação imperialista 

• Política externa independente 

• Combate à espoliação pelo capital internacional 

• Respeito à autodeterminação dos povos e solidariedade aos povos 

oprimidos (PT, 1980, p. 5). 

 

Uma primeira manifestação de solidariedade entre os povos da América Latina 

surgiu no Projeto Político do PT, documento lançado em 1983 pela Comissão Executiva 

Nacional, que deu início a uma série de discussões que se desenvolveriam na 

Convenção Nacional agendada para o ano seguinte. O ano de 1983 foi especialmente 

difícil para o PT, devido à desarticulação de boa parte de seus núcleos de base e a crises 

internas, sendo necessário, assim, aprofundar determinadas questões no âmbito do 

partido. O Projeto Político dispõe sobre a evolução de alguns aspectos da situação 

internacional, indicando que os países latino-americanos tinham variados graus de 

dependência aos Estados Unidos. 

Mais adiante, o Projeto Político destaca que o sistema capitalista começava a 

demonstrar sua incapacidade de resolver os problemas do país, ressaltando, contudo que 

o PT não vislumbrava destruir o capitalismo no Brasil, mas apontar as condições mais 

flagrantes do sistema, para caminhar na direção de uma transformação da estrutura 

social do país. 

Segundo Jakobsen (2016), a política internacional petista pode ser dividida em 

três grandes momentos: 1) o período voluntarista, em que tal temática ficava a cargo dos 

militantes do partido, alguns dos quais se tornariam futuros dirigentes, o que culminaria 

na criação da Secretaria de Relações Internacionais (SRI), em 1983, e em sua 

formalização no Regimento Interno do PT no ano seguinte; 2) o momento iniciado 

durante a campanha eleitoral para a presidência em 1989, quando o programa petista 

apresentou um capítulo inteiro sobre a política externa que Lula pretendia adotar, caso 

eleito, e; 3) a fase a partir da chegada de Lula ao Executivo nacional, em 2002 – 
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Período este que será melhor explanado no subcapítulo (JAKOBSEN, 2016, p. 113). 

Especificamente com relação ao primeiro momento, que abrange a criação da 

SRI pelo PT, o portal do partido explica: 

A Secretaria de Relações Internacionais contribui para que o Partido dos 

Trabalhadores elabore e aplique uma política internacional compatível com 

as resoluções dos encontros e congressos do partido. A secretaria acompanha 

a situação global, mantém vínculos com instituições amigas e organizações 

partidárias internacionais, dá suporte a atividades de outras secretarias no 

exterior e ao funcionamento dos núcleos do PT fora do País (PT, 2020). 

 

De acordo com o primeiro Secretário de Relações Internacionais, Luiz Eduardo 

Greenhalgh, o principal objetivo da SRI era formular uma estratégia que possibilitasse a 

construção de relações internacionais mais sólidas e permanentes, além de tentar romper 

o isolamento com relação aos partidos comunistas dos países europeus, visto que o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) detinha o monopólio desse relacionamento. 

A fim de melhor compreender como se dá o trabalho da SRI, cabe recorrer à 

distinção entre trabalho de governo e trabalho de partido em matéria de relações 

internacionais e, portanto, entre política internacional e política externa. Segundo Ana 

Maria Stuart (2003): 

A política internacional resulta na sedimentação de posições que os partidos 

ou a elite vêm manifestando diante dos problemas do mundo contemporâneo. 

A Política externa, diferentemente, constitui uma política de Estado, que deve 

representar o interesse permanente da nação, tal como definido pelas 

concepções prevalentes na sociedade considerada (STUART, 2003, p.74). 

 

Dessa maneira, a autora defende que o estudo das relações internacionais e das 

formulações de política internacional de um partido ao longo de sua trajetória deve ser 

separado daquilo que foi efetivamente implementado pelo mesmo, a partir de sua 

chegada ao poder. No entanto, a análise comparativa entre o que se formulava e o que 

foi posto em prática é extremamente eficaz no sentido de indicar se houve ou não uma 

reorientação do governo com relação à política externa, principalmente no caso petista. 

Em 1984, além da criação da SRI, a política externa ganha destaque nas teses 

partidárias elaboradas durante o III Encontro Nacional do PT, numa seção denominada 

“Questão Internacional”, que justificava a relação entre diplomacia e ideologia 

socialista: 

Como partido político que aspira ao socialismo, o PT deve defender uma 

política internacional em favor dos interesses dos povos que lutam por sua 

libertação. Devemos recusar todas as formas de submissão do País à 

dominação imperialista, como as que impõem restrições nas relações 

internacionais. Uma política externa independente implica, hoje, a ampliação 

das relações comerciais e diplomáticas com os países socialistas e do 

Terceiro Mundo. A luta do povo brasileiro é inseparável das lutas dos outros 

povos latinoamericanos, pela semelhança das condições econômicas, 
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históricas e culturais. Daí nossa prioridade para o fortalecimento de laços 

com os movimentos de libertação latinoamericanos, que têm, hoje, como 

pontos principais a Nicarágua, El Salvador e Cuba (PT, 1984, p. 7-8). 

 

Além disso, nesse encontro, foram aprovadas duas moções de caráter 

internacional com relação à libertação dos presos políticos na Polônia e às agressões 

promovidas pelos “contras”, a partir de Honduras e com apoio dos EUA, a Nicarágua 

(PT, 1984, p. 2-3).  

No IV Encontro Nacional do PT, ocorrido em 1986, em São Paulo, um Plano de 

ação política e organizativa foi elaborado, reiterando a solidariedade com relação à 

América Latina e à Polônia, além de mencionar a queda de Ferdinando Marcos nas 

Filipinas e a emergência popular na África Negra como exemplos de avanço 

democrático e socialista no mundo (JAKOBSEN, 2016, p. 119-120), aprovando moções 

sobre as seguintes questões internacionais: 

 de solidariedade a Zbigniew Bujak, dirigente do sindicato polonês 

“Solidariedade”, [preso à época] (duas moções). 

 de solidariedade aos brasileiros sem terra hoje vivendo no Paraguai e de 

apoio ao reconhecimento do direito de cidadania aos “brasiguaios”. 

 de repúdio ao “apartheid” praticado na África do Sul. 

Apesar de todo seu engajamento na esfera internacional, o PT só ganharia 

destaque no exterior a partir das eleições diretas para Presidente de 1989. Até esse 

momento, o partido atuava em grande medida cooperando com centrais sindicais da 

América Latina e do Caribe, em especial a formação da Coordenadoria de Centrais 

Sindicais do Cone Sul (CCSCS), devido à atuação internacional da CUT 

(CONGRESSO NACIONAL DO PT, 2007, p. 125-126). 

Após a derrota nas urnas para Fernando Collor de Mello, o PT organizou uma 

espécie de “governo paralelo” que visava questionar as políticas do novo governo e 

apresentar alternativas sob seu ponto de vista, no entanto sem grande repercussão. Com 

nova derrota na disputa presidencial em 1994, para FHC, o partido criou o Instituto 

Cidadania, que objetivava construir programas de governo em diferentes áreas, 

inclusive na internacional. (JAKOBSEN, 2016, p. 123). 

Jakobsen (2016) argumenta que, se no primeiro momento – o chamado período 

voluntarista –, o principal objetivo do PT fora organizar suas relações internacionais e 

promover a solidariedade com os povos e agremiações políticas de outros países, no 

segundo – a partir das eleições de 1989 – o partido pretendeu consolidar tais relações e 

definir a política externa que seria defendida por ele. Para tanto, foi necessária a 

ampliação do debate também no âmbito doméstico, o que redundou em diálogos com 
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membros do próprio Itamaraty, como os diplomatas Ítalo Zappa, José Viegas Filho, 

Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães (ibidem, p. 127). 

Com a saída de Greenhalgh, Marco Aurélio Garcia assumiria formalmente a 

Secretaria de Relações Internacionais do PT de julho de 1990 até 2001, vindo a 

contribuir fortemente com os objetivos da SRI, devido a seus contatos com 

personalidades políticas e intelectuais, estabelecidos durante seu exílio no Chile e na 

França. Apesar de priorizar relações com os partidos da América Latina, o PT também 

demonstrava interesse de estreitar laços com partidos comunistas, verdes e social-

democratas europeus que se dispusessem a combater as políticas neoliberais, marcando, 

assim, sua rejeição à terceira via, que visava a conciliar economia de mercado e Estado 

de Bem-Estar Social (ibidem, p. 129). 

Segundo Pomar (2012), dois traços da política internacionalista do PT devem ser 

destacados: o primeiro é a pluralidade, que tem a função de possibilitar a interlocução 

internacional; e o segundo é a ênfase na América Latina, denotada pela prioridade 

conferida ao Foro de São Paulo como espaço de atuação internacional (POMAR, 2012, 

p. 12-13). 

 

 

3.2. Produções da Fundação Perseu Abramo sobre a América do Sul 

 

Segundo o Estatuto do PT, redigido em 1984, porém atualizado doze anos 

depois, a Fundação Perseu Abramo (FPA) é uma entidade de direito privado instituída 

pelo partido, em maio de 1996, por decisão de seu Diretório Nacional, para aprofundar 

as discussões de seus fundamentos doutrinários e estimular o debate ideológico, político 

e cultural sobre as grandes questões da atualidade (PT, 1996, p. 29). O nome da 

fundação homenageia o sociólogo e jornalista Perseu Abramo, cuja trajetória política é 

de oposição ao regime militar e apoio à criação do PT.  

A criação de uma instituição dessa natureza já havia sido experimentada pela 

Fundação Wilson Pinheiro 
18

, que, apesar de ter funcionado por um curto período, 

esgotou-se, devido a diversos fatores, incluindo a instabilidade de recursos financeiros 

(FPA, 2020). Apenas com a criação do fundo partidário, quando foi estipulado que a 

quinta parte da verba atribuída aos partidos fosse investida na criação a na manutenção 

                                                           
18

 O nome da Fundação homenageava o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, 

no Acre, Wilson Souza Pinheiro, assassinado em frente à sede do sindicato no dia 21 de julho de 1980. 
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de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política, é que o 

projeto se torna viável. A opção petista por criar uma fundação deu-se devido a esse tipo 

de modelo ser fiscalizado e prestar contas ao Ministério Público, o que denota 

compromisso com a transparência de todas as atividades desenvolvidas pela instituição 

(ibidem). 

No portal da FPA, consta uma profusão de publicações do PT em forma de 

notícias, boletins, livros e coleções, digitalizados e disponíveis gratuitamente para 

download, desde 1987. A revista impressa Teoria e Debate, por exemplo, que foi criada 

pelo Diretório Regional paulista do PT, em 1988, passou a ser editada pela FPA dez 

anos depois. Esta é essencialmente formadora e leva em conta o acúmulo de 

experiências no partido, e debate de ideias e a existência de tendências de opinião 

diferenciadas em seu interior, dos quais serão analisados nesse trabalho sete artigos da 

revista referentes à América do Sul. 

A edição número 25 da revista Teoria e Debate, lançada em 1º de junho de 

1994, portanto em plena campanha eleitoral presidencial daquele ano, apresenta um 

artigo de Hector Alimonda (1994), professor do curso de pós-graduação em 

Desenvolvimento Agrícola na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 

intitulado “Impasses do Mercosul”.  

O artigo aponta que tais impasses seriam: 1) a ampliação do espaço democrático, 

por meio de uma rearticulação política no nível regional e da discussão sobre a inserção 

internacional por diversos setores da sociedade; 2) as deficiências técnicas e 

operacionais do Tratado de Assunção, que estipula o Mercosul, apesar do nome, não é 

um mercado comum, mas uma zona de livre comércio; 3) a ausência de menção da 

agricultura como setor a ser harmonizado no marco da coordenação macroeconômica; 

4) a ausência de cláusulas democráticas que estabeleçam um novo modelo de 

relacionamento regional e; 5) a ausência de questões relativas ao trabalho 

(ALIMONDA, 1994). 

Percebe-se que predomina um tom crítico sobre a maneira como a integração 

sul-americana estava sendo levada a cabo pelo governo Collor. A exiguidade do prazo 

para que o Mercosul passasse de uma zona de livre comércio para um mercado comum 

é criticada por, aparentemente, mais reforçar o processo de abertura unilateral do que 

orientar a constituição de um espaço comum de desenvolvimento regional. 

Em artigo publicado em abril de 2000, na edição número 44 da revista, o 

economista Paul Singer (2000), um dos fundadores do PT e primeiro presidente da 
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extinta Fundação Wilson Pinheiro, debruça-se sobre os desafios da globalização no final 

do segundo milênio. Para o autor, a globalização passou por quatro fases distintas: 

A primeira vai até 1914 e registra a ascensão liberal, impulsionada pela Grã-

Bretanha desde meados do século anterior. (...) A segunda abrange as duas 

guerras mundiais e o período entre guerras e é marcada pelo dilaceramento 

bélico da economia mundial, pelo fechamento dos mercados nacionais e pela 

universalização da substituição de importações. A terceira começa em 1945 e 

se caracteriza pela abertura gradual e controlada dos mercados nacionais e a 

expansão rápida das multinacionais dentro deste novo espaço econômico. 

Finalmente, a quarta começa nos anos 80 e é marcada por uma estranha volta 

à primeira fase, ao liberalismo, à liquidação dos setores produtivos estatais e 

ao impedimento de políticas nacionais de desenvolvimento (SINGER, 2000). 

 

Singer (2000) identifica que o sucesso do Plano Real não se sustentou devido ao 

aumento explosivo das importações e à fuga de capitais ao exterior, principalmente após 

a crise mexicana. Além disso, argumenta que uma resistência ao neoliberalismo ainda 

careceria de um projeto alternativo que aglutinasse os setores prejudicados pelo projeto 

neoliberal (SINGER, 2000). 

O terceiro artigo analisado é de autoria de Niko Schvarz, escritor e membro da 

Comissão de Assuntos e Relações Internacionais da Frente Ampla, coalizão eleitoral de 

esquerda do Uruguai, e foi publicado na edição número 58, lançada em maio de 2004. 

Schvarz (2004) faz um balanço positivo da política externa do primeiro ano do governo 

Lula, apontando três iniciativas bem-sucedidas, como: 1) o aporte à paz e ao Direito 

Internacional, no contexto de guerra no Iraque; 2) o incentivo ao combate à fome, 

iniciado nacionalmente pelo Programa Fome Zero e vislumbrado em âmbito 

internacional pela intenção de criar um fundo com esse propósito; 3) a cooperação com 

o hemisfério Sul, iniciada pela criação do G-3, com Brasil, Índia e África do Sul, que 

valorizava as possibilidades latentes de desenvolvimento e de ações acordadas frente 

aos organismos internacionais, como FMI e Organização Mundial de Comércio (OMC) 

 

 

3.2.1. O Foro de São Paulo 

 

Na década de 1990, com a crise dos países socialistas, o PT teve de promover 

uma gradual mudança de enfoque nas suas relações internacionais, unindo-se a 

movimentos ligados aos partidos democráticos e de esquerda, pertencentes a diferentes 

tradições. Foi nesse contexto que surgiu o Foro de São Paulo (FSP). Criado em 1990, a 

partir de um seminário internacional que reuniu 48 partidos e organizações de quatorze 

países da América Latina e do Caribe, o FSP converteu-se num fórum de discussão de 
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partidos e organizações de esquerda sobre alternativas ao neoliberalismo e de promoção 

da integração latino-americana.  

A ideia dessa reunião surgiu numa conversa entre o primeiro-secretário do 

Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro Ruiz, e o líder do PT, Luiz Inácio Lula da 

Silva, em visita à ilha. A diversidade interna própria do PT serviu de incentivo para que 

o partido tomasse iniciativa de criar um espaço de debate sobre as questões políticas 

mais importantes da época. Inicialmente, a reunião seria celebrada apenas uma vez e 

não era, portanto, um ato consciente para a criação de um fórum de concertação política 

(POMAR; REGALADO, 2013, p. 07-10). Segundo os autores: 

Os temas abordados pelo Encontro foram três: primeiro, “As alterações na 

ordem internacional e seu significado para a América Latina e o Caribe”, 

incluindo como subitens “as mudanças no sistema capitalista mundial”, “o 

impacto da ofensiva neoliberal” e “a crise do chamado socialismo real”; 

segundo, o “balanço das lutas pela democracia e o socialismo no continente”; 

e, terceiro, “os problemas estratégicos da luta pelo socialismo”. Cada um 

desses assuntos contou com palestras introdutórias seguidas de debate 

(ibidem, p.15). 

 

Dos novos partidos brasileiros, cinco participam do Foro além do PT, dos quais 

dois atuaram clandestinamente até 1986 – o Partido Comunista do Brasil, liderado por 

João Amazonas, e o Partido Comunista Brasileiro (PCB), de Roberto Freire. O Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), liderado por Miguel Arraes, o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), por Leonel Brizola, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

(MR-8) do PMDB, foram os demais partidos nacionais que participaram do evento de 

São Paulo, em 1990. 

A “Declaração de São Paulo”, documento deliberado após a primeira reunião, 

demonstrou que o principal objetivo do FSP era promover uma discussão sobre a 

necessidade de concertação política no que dizia respeito à luta anti-imperialista e 

popular, no contexto de queda do muro de Berlim e fragmentação da União Soviética. O 

documento identificou os ideais dos participantes da primeira reunião como “de 

esquerda, socialistas, democratas, populares e anti-imperialistas”. O principal foco de 

debate em 1990, no entanto, era a crítica ao socialismo real e o distanciamento entre a 

experiência soviética e a construção de um socialismo latino-americano (ibidem, p. 17). 

Desde a criação do FSP, diversos avanços foram conquistados pelos 

representantes das esquerdas no continente, no que se convencionou chamar de “onda 

rosa”, período de vitória de partidos progressistas na região, como Lula no Brasil, Evo 

Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela e Daniel Ortega na Nicarágua. Além 

disso, Pomar e Regalado (2013) salientam que o maior ganho deu-se na integração 
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energética e física promovida, principalmente, por Brasil, Argentina, Uruguai e 

Venezuela. 

A atuação internacional petista na década de 1990 também remonta à sua 

participação em outros fotos permanentes da região, como a Conferência Permanente de 

Partidos Políticos da América Latina (COPPAL) e a Coordenação Socialista Latino 

Americana (CSL). Além disso, em 1995, durante o seminário “Mercosul: oportunidades 

e desafios para as cidades”, em Assunção, no Paraguai, foi criado o Mercado Comum de 

Cidades (Mercocidades), por iniciativa de prefeitos petistas, a fim de favorecer a 

integração e a cooperação entre os mesmos (CONGRESSO NACIONAL DO PT, 2007, 

p. 127). 

No início do século XXI, partidos e lideranças que integravam o FSP tiveram 

êxito nas eleições presidenciais, constituindo a já citada “onda rosa”, o que possibilitou 

a realização de um programa alternativo de integração. No entanto, foi justamente neste 

período que o FSP passou por sua fase mais crítica, e o encontro deixou de ser anual 

entre 2002 e 2007. Os debates que, segundo Roberto Regalado (2012), quase acabaram 

com o FSP ocorreram entre os partidos antissistêmicos – que não aceitavam a chegada 

ao poder por vias eleitorais – e aqueles que lideravam ou apoiavam os governos 

progressistas recém-empossados (REGALADO, 2012, p. 10). 

Um dos vetores dessa crise foi o PT, que, entre 2002 e 2005, passou por 

mudanças na direção, após a saída de quatro dirigentes que viriam a assumir cargos nas 

secretarias municipais de governos petistas, dentre eles Marco Aurélio Garcia, um dos 

fundadores do partido, que deixou a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) do 

partido, em 2001. Em substituição a Garcia na SRI, alternam-se diversos secretários 

sem mandatos muito expressivos (NAFALSKY, 2010, p. 37), até que, em 2005, o 

professor Valter Pomar assume a presidência daquele órgão, onde permanece até 2009, 

dotando a secretaria de renovada vitalidade. Regalado (2012) afirma que: 

O catalisador da mudança foi a crise pela qual passou o PT do Brasil em 

2005; [...] Como parte desse processo, Valter Pomar foi designado secretário 

de Relações Internacionais do PT e secretário executivo do Foro de São 

Paulo. [...] Esta designação auxiliou no restabelecimento do consenso dentro 

do Foro, já que Valter assumiu o desafio de reparar as pontes entre correntes 

divergentes, e de construir pontes entre partidos de governo e partidos 

opositores. De maneira que, acima das fortíssimas contradições que entre 

2002 e 2007 se colocaram ao Foro de São Paulo, pela segunda vez, no ponto 

mais próximo da ruptura, prevaleceu o interesse de preservá-lo como espaço 
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de encontro, debate e convergência (REGALADO, 2012, p. 11
19

 – Tradução 

da autora). 

 

A escolha de Garcia para o cargo de Assessor Especial para Assuntos Externos 

não fora, portanto fortuita, devido à experiência acumulada por ele em matéria 

internacional. Em seus estudos, Garcia atentava para uma tendência à inserção de novos 

atores, antes considerados periféricos, no cenário mundial, como China, Índia, Brasil, 

Indonésia e África do Sul. Tal dinâmica era ressaltada por ele como resultado de um 

mundo onde cada vez mais se observam relações multilaterais entre os países, o que 

também pode permitir a emergência de uma configuração multipolar. Nesse contexto, 

suas formulações são coerentes com a política externa adotada pelo governo Lula, que 

visava atrelar crescimento econômico à inserção internacional, democratizando o 

sistema de países e criando novas oportunidades para a consolidação da integração sul-

americana, a partir da superação de uma série de desafios, como disparidades sociais e 

ausência de interconexão entre os países (GARCIA, 2018, p. 31-32). 

 

 

3.3. O PT como Oposição – Os Planos de Governo nas eleições presidenciais de 

1994, 1997 e 2002 

 

A eleição presidencial de 3 de outubro de 1994 foi a segunda desde a 

promulgação da Constituição de 1988 e culminou na vitória em primeiro turno de 

Fernando Henrique Cardoso, com 54,24% dos votos válidos, sobre Lula da Silva, com 

27,07%. O PT começou a campanha confiante na vitória de seu candidato, já que Lula 

perdera por pouco para Collor, em 1989, e despontava como favorito nas pesquisas 

eleitorais, no entanto o sucesso do Plano Real alavancou a candidatura de seu principal 

opositor, Fernando Henrique Cardoso. 

A segunda candidatura de Luís Inácio Lula da Silva foi apoiada pela coligação 

Frente Brasil Popular pela Cidadania, composta ainda pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Verde (PV), Partido Comunista do 
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 “El catalizador del cambio fu ela crisis por la que atravesó el PT en 2005. [...] Como parte de ese 

proceso, Valter Pomar fue designado secretario de Relaciones Internacionales del PT y secretario 

ejecutivo del Foro; [...] Esta designación coadyuvó al restablecimiento del consenso dentro del Foro, ya 

que Valter asumió el desafio de reparar los puentes entre corrientes divergentes, y de construir puentes 

entre partidos de gobierno y partidos opositores. De manera que, por encima de las fortíssimas 

contradicciones que entre 2002 y 2007 colocaran ao Foro de São Paulo, por segunda vez, en el punto 

más cercano a la ruptura, prevaleció el interés de preservarlo como espacio de encuentro, de debate y de 

convergencia” 
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Brasil (PCdoB), Partido Comunista Brasileiro (PCB) e Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU). Como vice-presidente, a coligação contava com 

Aloizio Mercadante, um dos fundadores do PT, vice-presidente do partido entre 1991 e 

1999 e também deputado federal por São Paulo. 

O programa petista intitulado “Lula Presidente: uma revolução democrática no 

Brasil” fora acordado durante o VIII Encontro Nacional do PT, sediado em Brasília. 

Este, segundo Lopes (2014), expunha uma retórica democrático-popular que mais se 

assemelhava à militância do PCdoB, com a diferença de que esta defendia uma aliança 

com a burguesia brasileira, a fim de garantir o desenvolvimento da etapa capitalista no 

país, enquanto os petistas pretendiam formar uma gestão operária para o 

desenvolvimento do capital nacional e internacional. O autor defende que as alianças 

para esse tipo de desenvolvimento não mais seriam com as classes médias, mas com o 

grande capital. O documento “Por um governo democrático-popular”, elaborado no VIII 

Encontro afirmava: 

Haverá necessidade de compatibilizar, num mesmo movimento, o 

atendimento ao mercado interno, expandido, com a inserção competitiva do 

Brasil na economia mundial. Trata-se de alimentar, vestir e calçar, garantir 

moradia, saneamento e transporte para dezenas de milhões de brasileiros, que 

se encontram, hoje, à margem do consumo, da produção e, por consequência, 

da própria cidadania. Os imperativos dessa nova concepção de 

desenvolvimento obrigarão a articular uma pluralidade de formas de 

propriedade: privada, estatal, mista, cooperativa e outras. O projeto 

alternativo exige um desenvolvimento ecologicamente harmônico, 

rompendo com as concepções produtivistas, que marcaram tanto o 

capitalismo quanto o socialismo estatista (POR UM GOVERNO 

DEMOCRÁTICO-POPULAR, 1993, p. 07 – grifo da autora). 

E ia além: 

Nosso programa estará voltado para os setores e segmentos sociais que 

constituem a maioria da população: os trabalhadores, os marginalizados, as 

classes médias, os pequenos e médios empresários. Mesmo que muitas 

teses liberais ainda circulem cercadas de credibilidade, a crise do último 

governo mostrou que o problema central vivido pelo País é político e ético 

(ibidem, p. 17 – grifo da autora). 

 

Dessa maneira, se, na década de 1980, o PT defendia aliança com a classe 

média e pequenos produtores, a partir da década de 1990, aliar-se aos pequenos e 

médios empresários estava no horizonte do partido, o que se contrapõe a seu manifesto 

de fundação, que se opunha a qualquer tipo de aliança com a pequena burguesia. Assim, 

percebe-se mais uma adaptação do partido à ordem estabelecida. 

Com relação à política externa, o programa presidencial petista de 1994 

expunha críticas sobre a ausência de um projeto de desenvolvimento nacional, 

ressaltando a necessidade de inserção soberana e de modificação das forças de trabalho 
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internacionais. O plano produz uma breve reflexão sobre o cenário inaugurado pelo fim 

da Guerra Fria, cujas principais consequências teriam sido a hegemonia político-militar 

dos Estados Unidos e a formação de grandes blocos econômicos resguardados por 

medidas protecionistas. Além disso, discute a transição da antiga polarização 

Leste/Oeste pela nova oposição Norte/Sul, que acabaria por repetir o padrão de 

deterioração dos termos de troca para os países do Sul (PT, 1994, p. 72). 

Podemos dividir seus principais pontos em: 1) defesa da inserção soberana do 

Brasil no mundo; 2) multilateralismo; 3) protagonismo da América Latina; 4) defesa da 

cooperação Sul-Sul e; 5) questões ambientais. Destarte, a fim de alcançar uma inserção 

brasileira soberana nesse novo cenário, o plano propõe uma política externa pautada 

numa série de eixos, dentre os quais: 

[A] defesa da soberania nacional e da autodeterminação, a luta pela paz, o 

respeito aos direitos humanos, a preservação ambiental, profundas mudanças 

na ordem econômica internacional (especialmente em organismos como o 

FMI, Bird etc.) e democratização de todos os organismos internacionais, em 

especial as Nações Unidas, com a ampliação e reforma do Conselho de 

Segurança, pondo fim ao direito de veto (ibidem). 

 

O plano define que a luta por uma nova ordem econômica e política 

internacionais seria resultado de uma série de iniciativas, tais como: 

1) rediscussão dos problemas relacionados com as dívidas externas dos países 

periféricos; 

2) discussão e ações concretas sobre problemas como a fome e a miséria no 

mundo, propondo à comunidade internacional medidas concretas a respeito; 

3) convocação de uma conferência internacional—de porte semelhante ao da 

ECO- 92—para discutir a situação do trabalho no mundo e medidas efetivas 

contra o desemprego. Este evento contará, além da participação de governos, 

com a presença de sindicatos, intelectuais e ONGs (ibidem, p. 74). 

 

Ademais, defende que as questões internacionais não se limitem ao campo 

diplomático e que se reforcem os debates com a sociedade civil.  

A segunda diretriz ressalta o caráter multilateral da política externa brasileira, 

que, dada a nova realidade mundial, enfatizaria a cooperação econômica, científica e 

tecnológica com países como China, Índia, Rússia e África do Sul. Com relação ao 

continente africano, especificamente, o plano de governo defende que as discussões não 

se limitem ao plano econômico, mas busquem resgatar afinidades étnicas e culturais e a 

estabelecer linhas de cooperação com os países de língua portuguesa (ibidem, passim p. 

72-74). 

A América Latina é definida como área prioritária, e o plano defende a 

retomada de tratados e organismos multilaterais que haviam sido marginalizados por 

pressão do “hegemonismo norte-americano”, além do protagonismo do Brasil na busca 
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de soluções negociadas na região. O fortalecimento da integração expressa seu principal 

objetivo: potencializar as capacidades econômicas e políticas para relações mais 

igualitárias com NAFTA, União Europeia, Japão e demais aliados (ibidem, p. 72-73). 

No âmbito da integração sul-americana, o plano enfatiza que o Mercosul será 

privilegiado, a fim de incorporar as dimensões políticas e sociais. Para tanto, defende 

(ibidem): 

Remover os mecanismos embutidos pelo chamado “Tratado quatro mais um” 

(envolvendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, por um lado, e Estados 

Unidos, por outro), que apontam para torná-lo uma “área hemisférica de livre 

comércio” (AHLC), que se estenderia do “Alasca à Terra do Fogo”, 

naturalmente sob a “égide” do NAFTA. 

O Mercosul e outros tratados regionais, como o Tratado Amazônico 

("Merconorte") serão entendidos não apenas como simples zonas de livre-

comércio mas, sobretudo, como campos para a articulação de políticas 

industriais e agrícolas, de cooperação tecnológica e científica, de colaboração 

no domínio político e cultural. O Governo Democrático e Popular se 

empenhará para que o processo de integração tenha como eixo a noção de 

complementaridade e especialização produtiva e comercial das respectivas 

economias nacionais, para o fortalecimento recíproco face à concorrência. 

(ibidem, p. 72-73). 

 

O quarto ponto relevante nas propostas para política externa refere-se ao 

incentivo inicial à cooperação Sul-Sul: 

 no marco do multilateralismo que caracterizará a política externa 

brasileira, e tendo em vista as novas realidades mundiais, dará ênfase especial 

às relações de cooperação econômica e nos domínios científico e tecnológico, 

com uma correspondente agenda política, com países como China, Índia, 

Rússia e África do Sul, entre outros; 

 a política em relação à África dará ênfase especial não só às questões 

econômicas, mas procurará resgatar afinidades étnicas e culturais e 

estabelecer linhas de cooperação, em particular com os povos de língua 

portuguesa; 

 ênfase nos programas de cooperação cultural e científica na esfera Sul-

Sul. Maior incremento no intercâmbio de universidades, instituições 

científicas e entidades culturais. O Ministério será um veículo importante na 

difusão da cultura brasileira no exterior; 

 

Por fim, o plano presidencial petista para 1994 destacava a questão ambiental, 

exposta pela defesa de uma concepção de desenvolvimento autossustentável, 

ecologicamente responsável, em que o combate à pobreza e às injustiças sociais 

caminhe junto pela defesa do meio ambiente. 

 proibir a importação de lixo tóxico de qualquer espécie;  

 manter posição de firme defesa da Convenção de Proteção à Flora e 

Fauna, bem como da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial 

Natural e Cultural, incluindo entre tais patrimônios Fernando de Noronha, o 

complexo estuarino de Iguape-Paranaguá, o Parcel de Manoel Luís no 

Maranhão;  
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 cumprir as Convenções para Proteção de Áreas Úmidas, de 1971 e a de 

Espécies Migratórias de Animais Silvestres, de 1979; 

 deflagrar política de manutenção da Antártica, como patrimônio da 

humanidade 

  cumprir as Convenções dos Recursos Marinhos vigentes na Antártida, 

sobre Comércio Internacional de Espécies, Fauna e Flora Silvestres em 

perigo de extinção, e do Patrimônio Cultural Natural do Mundo; 

 a relação com os países fronteiriços deverá levar em conta o planejamento 

integrado nas bacias hidrográficas e biomas compartilhados. Em relação ao 

Mercosul constituir um subgrupo sobre questões ambientais. 

Apesar da derrota de Lula nesse pleito, pela primeira vez o PT chegaria ao 

Executivo estadual, no Espírito Santo, com Vitor Buaiz, e no Distrito Federal, com 

Cristóvão Buarque (BETHELL; NICOLAU, 2018, p. 562). Além disso, o partido elegeu 

4 senadores, 50 deputados federais e 92 deputados estaduais (REIS, 2007, p. 526). 

Na eleição presidencial seguinte, em 1998, Lula compôs a coligação União do 

Povo Muda Brasil, junto a PDT, PSB PCdoB e PCB, tendo Leonel Brizola como vice. 

Com relação à política externa, o plano de governo de 1998 apresentava propostas bem 

mais resumidas que as de 1994, focando na necessidade de reformar os órgãos 

multilaterais, no combate das assimetrias entre os países nos organismos políticos e 

econômicos internacionais e no estreitamento de relações com a América Latina e 

África Meridional e de língua portuguesa (MESQUITA, 2011, p. 12-13). 

Com relação à política externa, o sucinto programa (PT, 1998) expressava, na 

seção intitulada “Presença soberana no mundo”, que: 

A política externa, fundada nos princípios da autodeterminação, expressará 

nosso desejo de convivência pacífica com todos os povos. Mas o Brasil 

atuará com decisão visando alterar as relações desiguais e injustas que se 

estabeleceram internacionalmente.  

Lutaremos por mudanças profundas nos organismos políticos e econômicos 

mundiais, sobretudo a ONU, o FMI e a OMC, combatendo o Acordo 

Multilateral de Investimentos, atentatório à soberania nacional. 

Fortaleceremos nossas relações com os países do Sul, em especial com os da 

América Latina, da África meridional e aos de expressão portuguesa. 

Defenderemos uma ampliação e reforma do Mercosul que reforce sua 

capacidade de implementar políticas ativas comuns de desenvolvimento e de 

solução dos graves problemas sociais da região. O Legislativo e a sociedade 

devem exercer maior controle sobre a política externa e os processos de 

integração regional (PT, 1998, p. 12-13). 

 

A eleição foi decidida em primeiro turno pela vitória de FHC, com 53,06% dos 

votos válidos, enquanto Lula ficou em segundo lugar, com 31,71%. Bethel e Nicolau 

(2018) argumentam que a terceira campanha de Lula à presidência foi atingida por dois 

fatores principais: 1) primeiramente, havia um grande preconceito com relação ao 

candidato da oposição ser um metalúrgico, de origem pobre e rural e ter apenas a 

educação primária; 2) ademais, o PT optara por privilegiar as pautas doutrinárias e seus 
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tradicionais setores de apoio, sem estender seu discurso para os setores mais moderados 

no espectro político (BETHELL; NICOLAU, 2018, p. 566). 

Concorrendo pela quarta vez à presidência, em 2002, Lula compôs a coligação 

Lula Presidente, que contava com Partido Liberal (PL), PCdoB, Partido da Mobilização 

Nacional (PMN) e PCB, tendo o empresário José Alencar como vice. No segundo turno, 

Lula obteve apoio dos outros candidatos, como Anthony Garotinho (PSB) e Ciro Gomes 

(PPS), alcançando 61,27% dos votos válidos e derrotando o candidato do PSDB, José 

Serra, com 38, 72% dos votos, e saindo vitorioso. 

Numa conjuntura de crise e incertezas, devido à maxidesvalorização do Real, 

ao racionamento de energia, após o apagão de 2001 e à instabilidade econômica do 

primeiro semestre do ano seguinte, o temor com relação à vitória de um candidato da 

esquerda para o Executivo nacional fez com que a desconfiança dos investidores no país 

aumentasse. Lula viu-se, assim, compelido a assinar a Carta aos Brasileiros, em 22 de 

junho de 2002, comprometendo-se a não alterar profundamente a política econômica 

nacional, caso saísse vitorioso. Se, por um lado, o documento teve o benefício de conter 

a desconfiança dos investidores, por outro, causou enorme decepção nos setores mais à 

esquerda, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Segundo Reis (2007), o PT preparou-se profissionalmente para a campanha, e a 

Carta ao Povo Brasileiro é um marco de conciliação do partido, em 2002. Os 

pesquisadores apontam para o fato de que o documento indicaria a continuidade com 

relação a FHC e a adoção de medidas em prol do capital financeiro, já que apresentava 

um nítido contraste com relação às Diretrizes elencadas no XII Encontro Nacional do 

partido em Olinda, em dezembro de 2001. Nesta ocasião, relativamente à política 

externa e ao cenário internacional, o PT reiterou sua posição crítica quanto à guerra ao 

terror empreendida pelo governo dos EUA e ao neoliberalismo e advogou por uma 

agenda de defesa comercial ativa, mas, sobretudo, criticou o apoio da comunidade 

internacional à continuidade do modelo econômico adotado por FHC: 

O governo não tem ficado parado, fez uma ampla ofensiva publicitária em 

tomo de seus chamados “programas sociais”, mantém seu candidato 

preferencial na mídia e, com a Conferência da OMC em Doha, iniciou um 

vasto movimento para tentar mudar sua imagem em relação a sua política 

externa. A recente viagem do presidente ao exterior foi um movimento claro 

nesta estratégia e representou um apoio explícito da chamada comunidade 

internacional à continuidade do atual modelo econômico. Trata-se de 

transformar FHC num grande eleitor em 2002 (PT, 2001, p. 11). 

. 

Segundo André Singer (2012), as principais diretrizes de política externa 

traçadas pelo partido durante o XII Encontro Nacional foram: a auditoria da dívida 
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externa dos países do Terceiro Mundo; mudanças na estrutura produtiva, com vistas ao 

financiamento de políticas sociais e de desenvolvimento; profundas reformas urbana e 

agrária; taxação das remessas de lucros e dividendos; e reforma política e institucional. 

No entanto, seis meses depois, Singer argumenta que tais resoluções foram relegadas a 

segundo plano em favor da Carta ao Povo Brasileiro, que se teria constituído no novo 

programa partidário, a partir de momento em que Lula despontava nas pesquisas 

(SINGER, 2012, p. 9). 

A Carta ao Povo Brasileiro (2002) destaca que, uma vez eleito, o PT 

promoveria: 

[U]ma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a 

sociedade reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer em oito anos não 

será compensado em oito dias. O novo modelo não poderá ser produto de 

decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será 

implementado por decreto, de modo voluntarista. (...) Vamos preservar o 

superávit primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna 

aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar os seus 

compromissos (PT, 2002a, p. 3-5). 

 

Assumpção (2014) pondera que o PT, apesar de ter mudado sua tática e se 

centrado na disputa eleitoral, ainda mantinha o apoio dos movimentos sociais. Restaria, 

no entanto, conquistar a confiança da burguesia brasileira e dos investidores 

internacionais (ASSUMPÇÃO, 2014, p. 124). A Carta viria coroar um processo que já 

estava em curso, desde os anos 1990, e que também se caracterizava pela aliança com 

partidos de centro, como o PL do vice José Alencar: a moderação ideológica (SECCO, 

2011, p. 205). 

No XII Encontro Nacional do PT, ocorrido em Olinda, Pernambuco, entre 14 e 

16 de dezembro de 2001, uma resolução já parecia preceder o teor da Carta ao Povo 

Brasileiro: 

Um novo contrato social, em defesa das mudanças estruturais para o país, 

exige o apoio de amplas forças sociais que dêem suporte ao Estado-nação 

brasileiro. As mudanças estruturais estão todas dirigidas a promover a 

inclusão social – portanto distribuir renda, riqueza, poder e cultura. Os 

grandes rentistas e especuladores serão atingidos diretamente pelas políticas 

distributivistas e, nessas condições, não se beneficiarão do novo contrato 

social e serão penalizados. Já os empresários produtivos de qualquer porte 

estarão contemplados com a ampliação do mercado de consumo de massas 

e com a desarticulação da lógica puramente financeira e especulativa que 

caracteriza o atual modelo econômico. Crescer a partir do mercado interno 

significa dar previsibilidade e estímulo ao capital produtivo (RESOLUÇÕES 

DO XII ENCONTRO NACIONAL, 2001, p. 40). 

 

Com relação à política externa, o programa de governo de 2002 defendia que, 

com o fim da Guerra Fria e da polarização Leste-Oeste, o mundo estaria dividido no 
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eixo Norte-Sul, cujo enfrentamento dever-se-ia dar pelo fortalecimento do 

multilateralismo, da integração sub-regional e dos vínculos alternativos aos grandes 

centros hegemônicos e pela utilização de medidas protetivas e de salvaguarda contra as 

práticas desleais de comércio (OLIVEIRA; ONUKI, 2020, p. 167). 

A política externa é encarada como mecanismo de desenvolvimento nacional, 

por meio da superação das vulnerabilidades brasileiras e de uma inserção externa 

soberana (TOLEDO, 2016, p. 362-363). Oliveira e Onuki destacam que existem dois 

eixos claros na política externa apregoada pelo PT: as relações Sul-Sul como vetor da 

inserção internacional brasileira; e a defesa da intervenção estatal na estruturação de 

instrumentos de política externa (OLIVEIRA; ONUKI, 2010, p. 169). 

No âmbito da América do Sul, a integração tinha caráter estratégico de 

assegurar a melhoria da situação socioeconômica da população sul-americana, a 

integração infraestrutural e seu poder no cenário internacional (MESQUISTA, 2011, p. 

13). 

Jakobsen (2016) aponta para o fato de que, desde o plano de 1994, o PT já 

vislumbrava o que viria a se tornar a coalizão Brics, além de defender a integração 

regional, principalmente com relação ao Mercosul, e dar destaque aos temas ambientais. 

Por outro lado, apesar de a integração sul-americana, que viria a ser o principal feito da 

política externa de Lula, entre 2003 e 2010, não ser mencionada, a visão do partido 

sobre a política externa ser uma via para o desenvolvimento nacional permitia entrever 

algumas semelhanças entre suas propostas e a Política Externa Independente (PEI) 

(JAKOBSEN, 2016, p. 137-138). 

O quadro sinóptico a seguir apresenta as principais propostas em termos de 

política externa presentes nos planos de governo do PT, a fim de expor as mudanças de 

formulação do partido sobre esse tema ao longo do tempo. 
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Quadro 2 – Quadro sinóptico de diretrizes de política externa nos planos de 

governo do PT de 1994 a 2002 

 

1994 

Lula Presidente: uma revolução 

democrática no Brasil 

 

1998 

União do Povo: Muda Brasil 

2002 

Um Brasil para Todos 

 

 

 

 

Inserção soberana no mundo 

 

Multilateralismo 

 

América Latina como região 

prioritária 

 

Aprofundamento do 

MERCOSUL, por meio de 

revisão do Tratado de Assunção 

e da incorporação das dimensões 

política e social 

 

 

Papel ativo na solução de 

controvérsias entre os países 

latino-americanos 

 

Oposição ao bloqueio a Cuba 

 

 

 

 

Democratização do sistema 

internacional, por meio de 

reforma dos organismos 

multilaterais 

 

Ampliação e reforma do 

MERCOSUL 

 

Combate e crítica veemente da 

ALCA 

 

América Latina como região 

prioritária 

 

 

Oposição frontal ao bloqueio a 

Cuba 

 

 

 

 

Deefesa do multilateralismo no 

comércio exterior 

 

Valorização do Fórum Social 

Mundial 

 

Fortalecimento e ampliação do 

MERCOSUL 

 

Oposição à ALCA, vista como 

projeto de anexação política e 

econômica da América Latina 

 

 

Aprofundar e aperfeiçoar 

relações comerciais bilaterais 

com os Estados Unidos 

 

 

FONTE: Elaboração da autora, a partir dos planos de governo do PT de 1994 a 2002. 

 

 

3.4. A Política Externa para a América do Sul no Primeiro Mandato (2003-2006) 

 

Desde sua fundação, o PT vivenciou um constante crescimento
20

, mas chegou ao 

auge, a partir da eleição de Lula da Silva, em 2002, passando a disputar o protagonismo 

no interior do Congresso. O contexto internacional do início dos anos 2000 era 

extremamente complexo: impasse sobre o poderio estadunidense, após o atentado às 

Torres Gêmeas e consequente invasão ao Afeganistão e, posteriormente, ao Iraque, sem 

a anuência da ONU; fim das negociações da Alca; debilidade do governo chavista na 

Venezuela; e crise econômica na Argentina e, consequentemente, no Mercosul. No 

plano doméstico, as crises econômica e energética e o desemprego tornavam o cenário 

ainda mais desafiador (JAKOBSEN, 2016, p. 143). 

                                                           
20

 Lula obtivera 17% dos votos em 1989, 27% em 1994 e 32% em 1998. 
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Assim como seus antecessores, o PT no poder dependeria de coalizões 

multipartidárias, o que limitava sua capacidade de definir políticas públicas previamente 

elaboradas pelo partido (MOTTA, 2008, p. 115). Por ser um governo de coalizão com 

outros partidos, estava em constante disputa de posições, não somente externas – por 

meio de pressões e lobby dos grupos de interesse usuais da sociedade –, mas também 

internamente – pelos diferentes partidos que haviam firmado aliança em torno da 

candidatura de Lula e que tinham poder de pressionar o Executivo, a partir de seus votos 

no Congresso (JAKOBSEN, 2016, p. 138). Como a vitória nas urnas fora viabilizada 

pela aliança com grupos conservadores – como denota a presença do empresário José de 

Alencar, do PL, na vice-presidência –, os compromissos políticos com esta ala e as 

denúncias contra os esquemas de corrupção para a obtenção de maioria no Congresso, o 

Mensalão, levaram a uma série de crises que culminou na dissidência de um grupo, para 

fundar o Partido Socialismo e Liberdade (PSol) (MOTTA, 2008, p. 115). 

Jakobsen (2016) explica que, assim que chegou ao poder, Lula entrevistou três 

diplomatas para o cargo de chanceler: Ronaldo Sardenberg – preterido, por ter sido 

ministro de Ciência e Tecnologia durante o governo FHC; José Viegas – que não 

desejava o cargo e aceitaria, posteriormente, ser ministro da Defesa; e Celso Amorim – 

que viria exercer o cargo de fato (ibidem, p. 144). Além destes, Matias Spektor (2014) 

revela que Rubens Barbosa também havia sido cotado para o cargo – por indicação de 

José Dirceu e da então prefeita de São Paulo Marta Suplicy, à época, filiada ao PT –, 

além de Rubens Ricupero, que viriam a se tornar dois grandes opositores da política 

externa de Lula (SPEKTOR, 2014). 

Resolvida a nomeação para ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim 

opta pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que havia sido destituído da 

presidência do Ipri pelo chanceler do governo FHC, Celso Lafer, para ocupar a 

Secretaria-Geral das Relações Exteriores. Para a Assessoria Especial da Presidência da 

República para Assuntos Internacionais, o ex-Secretário da SRI petista por quase uma 

década, Marco Aurélio Garcia foi nomeado. A política externa petista passaria a ser 

conduzida por três figuras-chave, que partilhavam das mesmas visões sobre política 

internacional e que foram apelidados por Garcia de “os três cavaleiros do apocalipse da 

política externa” (apud JAKOBSEN, 2016, p. 146). 

A fim de contar com a cooperação da burocracia do MRE, Lula optou por 

nomear um diplomata de carreira como chanceler, poderia, no entanto, ter escolhido 

alguém do próprio PT, uma vez que o partido possuía um acúmulo teórico e prático em 
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matéria internacional. O que ficou patente pela escolha de seus cargos no MRE foi a 

tentativa de compatibilizar a visão petista de política externa àquela da corrente 

autonomista (ou nacionalista ou soberanista) do Itamaraty (JAKOBSEN, 2016, p. 141-

142). 

Segundo as correntes identificadas por Miriam Gomes Saraiva (2010; 2011) – 

institucionalistas pragmáticos e autonomistas –, a ascensão de Lula ao poder reforçou a 

atuação da ala autonomista no Itamaraty, cujo traço mais marcante era a defesa de uma 

projeção internacional mais autônoma e proativa. Além disso, trouxe outros atores para 

o campo de formulação de política externa, cuja origem estava nos acadêmicos e nas 

lideranças políticas do PT (SARAIVA, 2011, p. 124-125). Segundo Saraiva (2011): 

As preocupações desse grupo orientam-se para o processo de integração 

regional a partir da crença na existência de uma identidade própria da região, 

propondo um aprofundamento desse processo em termos políticos e sociais. 

Dentro dessa perspectiva, o grupo apoia iniciativas dos governos antiliberais 

sul-americanos (...) e propõe algum tipo de solidariedade difusa om estes. (...) 

Em relação ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), é favorável ao 

aprofundamento do processo de integração em termos políticos, sociais e 

culturais (SARAIVA, 2011, p. 125-126). 

 

A nomeação de Marco Aurélio Garcia, especificamente, foi alvo de críticas de 

diversos setores de centro-direita, que acusavam a escolha de consistir numa pretensa 

partidarização da agenda e de significar um rompimento com a tradição diplomática. 

Garcia nesse cargo representava a militância internacionalista do partido e a necessidade 

do PT de implementar seu projeto de política externa. Por outro lado, Garcia não ficou 

imune à oposição pela esquerda, que defenderia que a política externa brasileira 

permanecia subserviente ao imperialismo estadunidense (POMAR, 2014, p. 65). 

Em entrevista a Kjeld Jakobsen (2016), José Genoíno enfatizou que, a despeito 

da chegada ao Executivo federal, o PT continuou desenvolvendo suas próprias relações 

internacionais de maneira autônoma com relação ao governo e sem se apoiar no aparato 

estatal. Particularmente com relação à Alca, a assertiva fica mais evidente, uma vez que, 

enquanto o partido chegara a apoiar o voto pelo “não à Alca” no plebiscito realizado em 

setembro de 2002, o alto escalão do PT, vislumbrando a possibilidade de sucesso 

eleitoral, muda de tom. O próprio Genoíno (2004) afirmara em artigo publicado pelo 

Diretório Nacional do PT: 

A conquista de novos espaços internacionais pode proporcionar também 

novas oportunidades para o Brasil em várias áreas econômicas e culturais. 

Nessa perspectiva, a Alca é uma construção desejável. O problema central a 

ser discutido pela sociedade brasileira e pelos agentes políticos e econômicos 

é o formato que ela deve adquirir. A questão da Alca não pode ficar 

polarizada entre negociar e não negociar. O foco deve estar centrado em 
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o que negociar. Assim, se é verdade que nas negociações da Alca o Brasil 

não deve adotar uma abordagem ideológica, também não pode adotar uma 

postura ingênua, passiva e submissa diante dos interesses hegemônicos dos 

Estados Unidos (GENOÍNO, 2004 – grifo da autora). 

 

Além disso, ao contrário de tomar para a si o poder de decisão nesse quesito, no 

mesmo artigo, Genoíno (2004) defendera a excelência técnica do MRE nesse tipo de 

assunto: 

É preciso entender que um processo de negociação dessa magnitude não é 

linear. Ele está implicado numa série de intenções encobertas, de linhas de 

avanço e recuos, de interesses não explicitados e até mesmo de ardis, que 

muitas vezes não são perceptíveis à primeira vista. O Itamaraty tem uma 

experiência acumulada em negociações internacionais, não cabendo 

desconfianças quanto à sua competência no encaminhamento das posições 

brasileiras nos fóruns internacionais (ibidem). 

 

A forte tradição internacionalista no interior do PT não significava que todas as 

ações do governo fossem ser apoiadas pelos integrantes do partido, o que pode ser 

ilustrado por dois acontecimentos em especial. Em primeiro lugar, a participação do 

Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), em 

2004, por exemplo, foi criticada pelas organizações de base do PT, que a acusavam de 

consistir numa força de ocupação. Em segundo, também foram alvo de críticas os 

projetos de cooperação para o desenvolvimento com certos países africanos, que eram 

acusados de representar os interesses do setor privado da mineração e da agricultura 

(JAKOBSEN, 2016, p. 141). 

Da mesma maneira, Saraiva (2011) pondera que a convergência de formulações 

oriundas do PT sobre a ala autonomista do MRE, apesar de existente, culminou no fato 

de que os dois grupos exerceram influências desiguais. Nesse caso, coube a Lula 

articular as visões da tradição internacional petista àquela da corrente autonomista do 

Itamaraty, por meio do exercício de sua diplomacia presidencial. O governo Lula deu 

continuidade a tal estratégia diplomática, por sua vez, intensificando seu alcance. O 

principal foco era a integração sul-americana, por isso investiu-se no reforço 

institucional do Mercado Comum do Sul (a partir da criação do Fundo para 

Convergência Estrutural do Mercosul – Focem), no acordo de livre-comércio com a 

Comunidade Andina (CAN), na criação da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) 

e no desenvolvimento da solidariedade com o continente africano. 

Valter Pomar (2014), secretário da SRI petista entre 2005 e 2009, refuta as 

críticas, ao afirmar que o governo PT, pelo contrário, teria resgatado algumas tradições 

da política externa brasileira, relegadas a segundo plano pelos anteriores, como 
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integração regional, articulação com o Sul Global, luta por um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU, bem como sua reforma e a do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Na visão de Pomar (2014), a PEB petista foi a ação do governo 

que mais remontou à tradição do partido, antes de sua chegada ao poder, 

potencializando quatro fatores: dois objetivos – o peso geopolítico do país e a crise 

internacional –; e dois subjetivos – a tradição nacionalista do Itamaraty e aquela 

internacionalista do PT. (POMAR, 2014, p. 137). 

Se, durante a campanha eleitoral, Lula fizera oposição ao acordo de integração 

hemisférica em questão, uma vez eleito, adotou uma postura pragmática sobre a Alca e 

amenizou seu discurso refratário aos Estados Unidos. Em 2001, com a saída de Marco 

Aurélio Garcia da SRI, para assumir uma secretaria municipal na administração de 

Marta Suplicy em São Paulo, Aloízio Mercadante assumiu seu cargo. Após a campanha 

vitoriosa de 2002, Mercadante deu início ao processo de afastamento com relação às 

organizações mais radicalmente opostas à Alca, chegando a aventar a possibilidade de 

um acordo bilateral com os Estados Unidos. (ALMEIDA, 2003, p. 93).  

Amâncio de Oliveira (2003) afirma que a primeira evidência de maior 

pragmatismo no trato da Alca pelo PT deu-se por meio da mudança do discurso. O autor 

elucida que o termo “anexação” foi abandonado e, em seu lugar, adotou-se o discurso de 

que o Brasil “endureceria” e teria postura “mais ousada” nas negociações. Além disso, 

em momento algum, ficou clara a possibilidade de que o Brasil teria intenção de 

abandonar as discussões sobre a Alca. Dessa maneira, defende que, com relação a essa 

integração hemisférica, não houve ruptura substantiva com o governo anterior 

(OLIVEIRA, 2003, p. 319-320). 

Antes mesmo da eleição de 2002, o então presidente do PT e membro da 

coordenação da campanha eleitoral de Lula, José Dirceu, viajou aos EUA com o intuito 

de tranquilizar políticos e investidores americanos com relação às possíveis 

consequências de uma vitória petista nas urnas (JAKOBSEN, 2016, p. 149-150). Uma 

vez eleito, Lula visitou os EUA em dezembro do mesmo ano, antes da posse, para uma 

conversa com George Bush, que defendeu fortemente sua atuação no Iraque contra o 

terrorismo, ao que o presidente brasileiro disse que “não podia pensar em guerra a 

milhares de quilômetros de distância, mas que tinha outra guerra a enfrentar em casa 

contra a fome”. Desarmado, Bush prosseguiu a reunião por quase uma hora, culminando 

na proposta de realização de Cúpula Bilateral Brasil-EUA em junho do ano seguinte, 
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com a presença de ambos mais dez ministros de cada, fato inédito até então 

(SPEKTOR, 2014). 

Também antes das eleições, devido a uma tentativa de golpe de Estado na 

Venezuela, para derrubar Hugo Chávez da presidência, em abril de 2002 e ao início de 

uma greve geral da empresa estatal de petróleo do país, a PDVSA, com envolvimento 

de empresários, Lula enviou Marco Aurélio Garcia ao país, para analisar a situação. Em 

janeiro de 2003, na cerimônia de posse de Lúcio Gutierrez no Equador, Lula propôs a 

formação de um grupo de “Países Amigos da Venezuela”, o que resultou na criação do 

“Grupo de Amigos do Secretário-Geral da OEA”, com a participação de Brasil, Chile, 

México, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Após o reconhecimento do grupo por Chávez, a crise venezuelana foi 

solucionada por meio de um plebiscito revogatório do mandato presidencial, realizado 

com a presença de observadores internacionais e que manteve Chávez no cargo 

(AMORIM, 2017, p. 21-31). A construção de diálogo com os EUA e de relações com a 

Venezuela dotou o recém-eleito presidente Lula de grande prestígio hemisférico e 

regionalmente. 

Em seu discurso de posse, ao contrário da tradição do MRE, Lula destacou a 

ideia de mudança, indicando que a política externa não mais se resumiria a um 

instrumento auxiliar para o projeto nacional de desenvolvimento, mas seria uma 

ferramenta para a consolidação do desenvolvimento econômico e social do país. 

Nossa política externa refletirá também os anseios de mudança que se 

expressaram nas ruas. No meu Governo, a ação diplomática do Brasil estará 

orientada por uma perspectiva humanista e será, antes de tudo, um 

instrumento do desenvolvimento nacional. Por meio do comércio exterior, da 

capacitação de tecnologias avançadas, e da busca de investimentos 

produtivos, o relacionamento externo do Brasil deverá contribuir para a 

melhoria das condições de vida da mulher e do homem brasileiros, elevando 

os níveis de renda e gerando empregos dignos (BRASIL, 2003). 

 

Já o discurso de transmissão de cargo de Celso Amorim (2003), apresentou 

uma tônica mais comedida, uma vez que a mudança em política externa não se daria 

pela ruptura com relação aos paradigmas históricos do Itamaraty. Muitos analistas 

apontam, inclusive, para a semelhança entre as diretrizes da política externa de Lula 

com aquelas do “pragmatismo responsável” de Geisel (1974-1979), devido à promessa 

de ampliação da autonomia com relação às grandes potências e dos laços com os países 

do Sul Global, tanto bilateralmente, quanto por meio de instituições internacionais 

(CARDOZO; MIYAMOTO, 2006, p. 3). 
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Vigevani e Cepaluni (2006; 2016) reiteram a noção de mudança dentro da 

continuidade, a partir da defesa de que houve uma adaptação do conceito de autonomia 

pela participação para o de autonomia pela diversificação, definida sinteticamente 

como:  

[A] adesão do país aos princípios e às normas internacionais por meio de 

alianças Sul-Sul, inclusive regionais, e de acordos com parceiros não 

tradicionais (China, Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio 

etc.), pois acredita-se que eles reduzem as assimetrias nas relações externas 

com países mais poderosos e aumentam a capacidade negociadora nacional 

(VIGEVANI; CEPALUNI, 2006, p. 283). 

 

Assim como no capítulo anterior, aprofundamos aqui a discussão sobre a 

elaboração de conceitos fluidos quanto à autonomia, recuperando o argumento de 

Gonçalves (2017). Do mesmo modo que a aceitação dos conceitos de autonomia pela 

distância e de autonomia pela participação seria uma maneira de enxergar a evolução da 

política externa como uma linha de evolução contínua e meramente burocrática, o 

mesmo ocorre com a elaboração do conceito de autonomia pela diversificação. Este 

também é comumente tomado com um dado e destituído de seu fundamento econômico 

ou ideológico, o que tem por consequência a construção da ideia de que não houve 

rupturas entre as políticas externas de FHC e de Lula. 

No entanto, a presente pesquisa defende que, no que tange à América do Sul, 

as estratégias adotadas representaram uma ruptura com a visão tradicional do MRE 

sobre a região, uma vez que o Brasil passa a se dispor a arcar com os custos da 

integração, fortalece sua presença internacional e constrói uma liderança regional.  

Entre 23 e 27 de janeiro de 2003, ocorreu em Porto Alegre, o III Fórum Social 

Mundial (FSM), que contou com a presença de Lula. Após o FSM, Lula seguiria para o 

Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a fim de discursar sobre o combate à 

pobreza e às desigualdades em nível mundial. Em seu discurso no FSM o recém-eleito 

presidente afirmou que: 

O nosso país durante 500 anos ficou olhando para a Europa, está na hora de 

olhar para a África e para a América do Sul, está na hora de estabelecer novas 

parcerias para que a gente possa ser mais independente, fortalecer o Mercosul 

e estabelecer uma força política para negociar (BRASIL, 2003a). 

 

De fato, o governo Lula ficou marcado pelo fomento de ações diplomáticas 

com os países do Sul, participação ativa na área de ajuda humanitária e atuação sem 

precedentes na área de cooperação internacional. No entanto, o modelo proposto pelos 

quadros de política externa previa a conciliação de dois objetivos bastantes diversos: 

promoção de políticas de inclusão social e de diminuição da pobreza junto à adoção de 
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políticas neoliberais de internacionalização e exportação do capital brasileiro e à atração 

de investimentos estrangeiros para o Brasil (FINAZZI et al., 2017, p. 134-135). 

Uma vez na Europa, Lula visitou outros países que também tinham 

manifestado objeção ao ataque estadunidense ao Iraque, sem aprovação do Conselho de 

Segurança da ONU, como Alemanha, França e, Rússia. Jakobsen (2016) chama à 

atenção que, apesar de frustrados os esforços para evitar a guerra, a primeira viagem de 

Lula à Europa teve interessantes desdobramentos, como: 1) possibilitou que o governo 

brasileiro participasse posteriormente da reconstrução do Iraque; 2) estreitou as relações 

bilaterais entre Brasil e França; 3) redundou no convite ao governo brasileiro, para 

integrar a Cúpula do G-8, em Evian; 4) conquistou o apoio de Kofi Annan para o 

lançamento do programa “Fome Zero Internacional”, durante a Assembleia Geral da 

ONU, em setembro de 2004; 5) demonstrou vontade política por parte do Brasil na 

participação ativa nos foros multilaterais e; 6) abriu espaço para a implementação da 

cooperação Sul-Sul (JAKOBSEN, 2016, p. 153). 

Com relação à América do Sul, por sua vez, a integração permanecia como tema 

prioritário, com a diferença de que se consolidaria por meio da liderança brasileira, que 

seria construída pelo reforço do multilateralismo na região e pela atualização do 

conceito de não intervenção sob a forma de não indiferença (SARAIVA, 2011, p. 130). 

Em artigo publicado na Análise de Conjuntura do Observatório Político Sul-Americano 

do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), sobre a política 

externa nos dois primeiros anos de governo, Celso Amorim (2005) endossa tal visão: 

Move-nos uma solidariedade ativa: o princípio que costumo chamar de "não-

indiferença", a meu ver tão importante quanto o da "não intervenção". De 

fato, do mesmo modo que não cabe interferir no direito soberano de cada 

povo de resolver seus próprios problemas, é preciso que países vizinhos e 

amigos demonstrem disposição de colaborar, sempre que chamados, 

sobretudo quando são evidentes os sinais de crise política e social 

(AMORIM, 2005). 

 

Saraiva (2011) defende que, para tanto, foi premente a consolidação da 

Comunidade Sul-americana de Nações (Casa), cuja iniciativa de formalização fora 

brasileira, com vistas a fortalecer o processo de integração no subcontinente, unindo 

Mercosul, Comunidade Andina, além de Chile e Suriname (SARAIVA, 2011, p. 130). 

Cabe ressaltar que o objetivo da Casa não era meramente econômico, mas político, pois 

tinha a finalidade de inserir o cidadão no contexto das políticas de aproximação entre os 

Estados. Em sua I Reunião dos Presidentes e Chefes de Governo, em 2005, foram 
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discutidos temas como diálogo político, integração física, integração energética, 

mecanismos financeiros sul-americanos e assimetrias entre os membros. 

Saraiva (2011) afirma que tal inciativa combinara tanto a visão autonomista 

itamaratiana quanto aquela oriunda dos quadros petistas. Para os autonomistas, a CASA 

e a ampliação do Mercosul – por meio da entrada de novos membros, como a 

Venezuela, em 2006, ou a partir de acordos de associação com os países da Comunidade 

Andina – era indispensável para construir uma integração sul-americana sob a liderança 

brasileira. Já, para aqueles vinculados ao PT, a integração no subcontinente deveria dar-

se em termos políticos e sociais, o que foi atendido pela criação do Tribunal Permanente 

de Revisão, em 2006, e do Parlamento do Mercosul, após a Cúpula de Ouro Preto. No 

entanto, uma liderança do Brasil na região não foi vista com bons olhos pela Argentina, 

que iniciara uma aproximação com a Venezuela, a fim de contrabalancear a ascendência 

brasileira na América do Sul (ibidem, p. 131-132). 

 

 

3.5. A Política Externa para a América do Sul no Segundo Mandato (2007-2010) 

 

Em 29 de outubro de 2006, Lula é reeleito, em segundo turno, derrotando o 

candidato peessedebista Geraldo Alckmin por uma diferença de cerca de 20 milhões de 

votos, o que reiterava a vontade da maioria desde as eleições de 2002. No entanto, 

segundo André Singer (2012), o ano de 2006 significou o realinhamento das bases 

sociais e das forças políticas do Brasil, dando origem ao que ele chama de “lulismo”. 

Tal fenômeno representa o afastamento com relação a importantes componentes de 

esquerda pelo PT e o objetivo de buscar transformações sem confrontar o capital 

(SINGER, 2012). 

Em 2006, o plano de governo reafirma as ideias defendidas pelos mandatos 

anteriores, no entanto, priorizando a integração sul-americana, com o Mercosul e com a 

recém-criada Comunidade Sul-Americana de Nações. Além disso, destaca a 

necessidade de adquirir maior espaço nos mercados dos países desenvolvidos e de 

intensificar as relações Sul-Sul.  

Segundo Saraiva (2011), foi no segundo mandato que ficou mais visível a 

ruptura da política externa de Lula com relação àquela de FHC, uma vez que a 

conjuntura internacional se modificara em benefício dos países em desenvolvimento, o 

que teria aberto caminhos para a projeção do Brasil. Nesse período, segundo a autora, 
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fica evidente a preferência da corrente autonomista do MRE em utilizá-la como 

ferramenta para a projeção das indústrias brasileiras na América do Sul, na medida em 

que estas possam vir a ocupar lacunas no interior do parque produtivo dos países 

vizinhos (SARAIVA, 2011, passim p. 133-135).  

Nesse contexto, também foi de suma importância o papel do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no financiamento de empresas 

brasileiras – as chamadas campeãs nacionais –, a fim de viabilizar uma inserção mais 

vantajosa do Brasil no sistema mundial e, principalmente, na América do Sul. Ao 

contrário do desmantelamento dos bancos públicos durante a fase pós-

desenvolvimentista, os investimentos do Brasil nos países da região cresceram, a partir 

de financiamentos do BNDES a obras de infraestrutura em países vizinhos, como a 

Iniciativa para a Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa), criada 

durante o governo FHC, e a Corporação Andina de Fomento (CAF), instituição de que o 

Brasil passou a ser membro acionário pleno ou especial, a partir de 2007 (FREIXO; 

RISTOFF, 2012, passim p. 26-32). 

 Tais projetos muito se aproximavam do paradigma que Amado Cervo (2003) 

define como Estado Logístico, que conciliaria o Liberalismo no âmbito externo e o 

Desenvolvimentismo no doméstico. Segundo Cervo (2003), no contexto do Estado 

Logístico, surge um tipo de regionalismo que valoriza o caráter político e que opera 

segundo as assimetrias entre os países da América Latina, cuja maior expressão dessa 

visão teria sido a Casa e, posteriormente, a Unasul (CERVO, 2003, p. 21).  

Em 2008, é firmado o Tratado Constitutivo da Unasul, que, em seu preâmbulo, 

menciona o passado compartilhado pelos países signatários e o desejo de construir uma 

identidade sul-americana. Além disso, defende a integração como um passo decisivo 

para o fortalecimento do multilateralismo e para a construção de um mundo multipolar, 

o que denota seu caráter geopolítico, uma vez que considera a região um polo crucial 

para o sistema internacional (UNASUL, 2008, p. 1-2). 

Se, por um lado, a Unasul passa a ser o principal canal de ação multilateral por 

meio do qual o governo brasileiro busca construir posições comuns com os vizinhos, 

por outro, seu caráter estritamente intergovernamental e sua baixa institucionalidade 

garantem certa margem de autonomia do Brasil com relação aos demais membros e aos 

países de fora da região (SARAIVA, 2011, p. 134). 

Com relação aos temas de defesa, é criado, no âmbito da Unasul, o Conselho 

de Defesa Sul-americano (CDS) por iniciativa do governo brasileiro, que representa um 
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importante avanço com relação às discussões sobre política de defesa nacional e 

segurança internacional. Alguns conflitos ocorridos no subcontinente foram resolvidos 

no âmbito da Unasul, como a ameaça de secessão de algumas províncias bolivianas em 

2006 e a incursão das Forças Armadas colombianas em 2008 no Equador para atacar um 

acampamento das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (Farc), dispensando a 

mediação de atores externos, como os EUA (JAKOBSEN, 2016, p. 163). 

Funcionando por meio de conselhos temáticos, a Unasul também converteu a 

Iirsa no Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), a fim de 

atender às demandas de integração física da região, não mais com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), mas próprios. 

O fortalecimento da economia do Brasil e sua consequente projeção 

internacional motivaram a criação de novas áreas de atuação, como o Fórum Ibas – que 

reunia Índia, Brasil e África do Sul – e os Brics – com Brasil, Rússia, Índia e China e 

África do Sul (SARAIVA, 2011, p. 137-138). No entanto, a influência dos quadros 

petistas e a percepção da importância da Argentina para a integração levaram, em 2007, 

à criação do Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (Focem), que contava 

com um orçamento anual de US$ 100 milhões de dólares, dos quais o Brasil contribuía 

com cerca de 70% dos recursos
21

 (ibidem, p. 138). O objetivo do Focem era promover a 

convergência estrutural da região, desenvolver sua competitividade, promover sua 

coesão principalmente das economias menores, apoiar o funcionamento das estruturas 

institucionais e fortalecer o processo de integração. 

Assim, embora possam ser observadas algumas permanências com relação à 

era FHC (1995-2002) – principalmente no que diz respeito à relação positiva com os 

Estados Unidos –, no que tange à América do Sul, houve uma nova orientação de 

política externa, por meio da utilização dessa pasta para o desenvolvimento nacional, 

nos marcos do Estado Logístico. Muito embora a política externa do governo Lula tenha 

sido influenciada pelas formulações elaboradas pelo PT, sua atuação não era defendida 

unanimemente por todos os membros do Partido nem eram estes os completos 

responsáveis pelas propostas elaboradas. A importância da política externa desse 

momento proveio justamente da confluência entre as visões internacionalistas do 

Partido com aquelas do setor autonomista do Itamaraty, que esteve a cargo da 

instituição a partir de 2003. 

                                                           
21

 Argentina colaborava com 27%, Uruguai com 2% e Paraguai com 1%. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho, procuramos discutir e analisar a influência de PSDB e 

PT na política para a América do Sul, durante os governos FHC e Lula, 

respectivamente. Portanto, a título de conclusão, voltamos às principais questões que 

nortearam o trabalho: estaria o Itamaraty mais suscetível a dissensos internos e a 

mudanças nos grupos dominantes? Em que diferiam os conteúdos das principais 

proposições presentes em seus programas partidários, planos de governo e produções 

partidárias, com relação à política externa da América do Sul? Houve influência das 

formulações elaboradas no âmbito desses partidos sobre as diretrizes de política externa 

dos governos FHC e Lula? Houve alteração substancial da política externa para a 

América do Sul entre 1995 e 2010? 

Respondendo à primeira questão, no que diz respeito aos dissensos internos, a 

pesquisa buscou fundamentar o argumento de que a construção do Itamaraty como uma 

burocracia insulada relaciona-se ao desejo de dotar a política externa brasileira de uma 

aparente previsibilidade e coesão. A partir da criação de ritos, signos, símbolos 

(MARIANO, 2007), da criação do IRBr (MOURA, 2007) e da crescente burocratização 

e institucionalização (CHEIBUB, 1984; 1989), formou-se uma memória institucional 

em torno do MRE que não é fortuita. Esta atua de modo a desencorajar que outros 

atores, como os partidos políticos, passassem a se interessar sobre a agenda 

internacional, o que contribuiu para a permanência da instituição como tal. Dessa 

maneira, apesar de dissimular para o público externo uma aparência de coesão interna, 

instituições como o MRE, bem como qualquer campo da vida social, possuem divisões, 

visões políticas e organizacionais distintas em seu interior. 

A fim de reforçar que a disputa política no interior do Itamaraty não constitui 

uma novidade e de debater o alegado desinteresse dos partidos sobre o tema, o trabalho 

expôs a presença de homens de partido na chancelaria, a partir da Primeira República. 

Desde então, a instituição apresentaria as seguintes clivagens internas: americanistas 

versus europeístas, durante a Primeira República; americanistas versus germanistas, na 

Era Vargas, e; pró-ocidentais versus não-alinhados – e que viriam a formular os 

princípios da PEI –, no pós-Segunda Guerra Mundial. As principais vertentes 

identificadas por este estudo durante o recorte temporal da pesquisa foram os 

institucionalistas pragmáticos e os autonomistas ou nacionalistas. 
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Com relação ao ponto sobre a vulnerabilidade do MRE quanto às mudanças nos 

grupos dominantes, esta pesquisa concorda com a visão de Cheibub (1984; 1989), de 

que, a partir do momento em que PSDB e PT – dois partidos com experiência em 

política internacional – chegam ao poder e desenvolvem certos graus de 

institucionalização, o protagonismo do Itamaraty passa a ser contrabalançando, mas não 

rompido. Dessa maneira, a pesquisa situa os partidos políticos, pela sua capacidade de 

alcançar o poder Executivo e de influenciar a política externa de seu governo, segundo a 

visão de mundo do seu partido, como atores privilegiados no que diz respeito à 

politização da agenda internacional. Além de sua influência direta, por meio da tomada 

de decisões e da capacidade de escolher cargos de acordo com as preferências de sua 

coalizão eleitoral, as agremiações políticas também influem indiretamente por meio da 

ação no Legislativo. 

Com a nova configuração sistêmica do mundo pós-Guerra Fria e com a 

redemocratização, a própria conduta interna do MRE teve de se tornar mais permeável 

aos diferentes setores da sociedade que ganharam expressão, como empresários, ONGs, 

partidos políticos, imprensa, etc. Nesse contexto, abrir canais de interlocução com esses 

novos agentes consistia mais numa forma de legitimar a renovação da diplomacia 

brasileira no contexto democrático do que, de fato, representar sua politização. .  

Também não parece ser possível afirmar que o papel central da instituição esteja, 

de fato, em xeque, caso se permita influenciar pelas visões de mundo que são emanadas 

do Executivo, dadas as diferentes visões no interior do próprio Itamaraty. Os próprios 

princípios das relações internacionais, descritos pela Constituição de 1988 são 

demasiadamente amplos, o que permite que diferentes orientações ainda assim estejam 

em consonância com o que é considerado tradicional no âmbito da política externa 

brasileira. 

Apesar das semelhanças entre FHC e Lula – no que diz respeito ao privilégio das 

relações sul-americanas, à sua política macroeconômica e ao desempenho da diplomacia 

presidencial –, considera-se que houve ruptura quanto ao modelo de inserção 

internacional formulado pelos dois governos. O principal motivo dessa ruptura foi o fato 

de suas políticas externas terem sido elaboradas por diferentes pensadores, com distintas 

leituras de mundo e das possibilidades de inserção brasileira, além de ancorados em 

estruturas partidárias diversas. A fim de identificar distinções nos conteúdos das 

principais proposições dos dois partidos, a pesquisa aponta para profundas diferenças 

entre as estratégias de PSDB e PT com relação, inicialmente, a três temas, no contexto 
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de transição do paradigma do Estado Normal para o Estado logístico: globalização; 

Mercosul; e participação em foros multilaterais e adesão a regimes internacionais.  

Sobre o primeiro ponto, segundo os documentos analisados, o PSDB 

comprometia-se com a reforma do Estado, demonstrando aderir às políticas 

macroeconômicas do Consenso de Washington e concordar com a inevitabilidade da 

globalização dos mercados. Assim, apesar de defender a reforma dos organismos 

internacionais, o objetivo primordial era integrá-los para, assim, renovar as credenciais 

do Brasil. Já a política internacional petista foi carregada de mais matizes, uma vez que 

suas formulações tornaram-se cada vez menos críticas ao longo do tempo, sendo a Carta 

ao Povo o Brasileiro a maior expressão da adoção de uma postura mais conservadora, 

sobretudo em virtude do presidencialismo de coalizão.  

Como visto no Capítulo III, o PT sempre buscou caracterizar-se como uma 

agremiação plural no campo da esquerda, no entanto, desde sua criação, o partido tratou 

de regular suas tendências internas e alterou sua base de apoio, de modo a cooptar não 

somente trabalhadores, mas empresários. Além disso, a fim de controlar as tais 

tendências e de fortalecer as orientações do Diretório Nacional petista, o partido 

construiu sua SRI canal obrigatório para o estabelecimento de seus contatos 

internacionais.  

Assim, ao longo dos anos 1990 e 2000, as diretrizes petistas deixariam de ser 

resultado de um debate da base militante do partido e passariam a surgir a partir de sua 

cúpula. Além disso, o partido passaria a aceitar coalizões multipartidárias de amplo 

espectro ideológico, a fim de viabilizar seu sucesso eleitoral. A Carta ao Povo Brasileiro 

seria, então, mais o reflexo de um longo processo de transformação de suas linhas 

partidárias do que uma ruptura radical que teria ocorrido apenas em 2002. No entanto, 

apesar do perfil mais comedido, as linhas gerais da política externa petista, uma vez no 

poder, permanecem coerentes aos princípios do partido, defendendo a solidariedade 

entre os povos, uma inserção soberana do país no cenário internacional, democratização 

dos foros multilaterais e integração regional, primeiramente, com os povos da América 

Latina e, posteriormente, no âmbito da América do Sul. 

Apesar de mais centralizadas na esfera nacional, percebe-se um tom mais crítico 

que o do PSDB com relação às formulações sobre nova ordem mundial, em que se 

afirmava que o retorno ao Liberalismo teria liquidado os valores produtivos estatais e 

impedido a consecução de políticas nacionais de desenvolvimento. Por um lado, a 

própria criação do Foro de São Paulo por iniciativa petista, como uma alternativa ao 
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Neoliberalismo e para a promoção da integração latino-americana, já demonstrava o 

teor crítico que destoava daquele adotado pelo PSDB. Por outro, a fim de consolidar sua 

militância internacional, o PT ampliou o debate dessa agenda no âmbito interno, 

dialogando com membros do Itamaraty, como Ítalo Zappa, José Viegas Filho, Celso 

Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães – estes dois últimos, que viriam a ter papel 

central na formulação e na condução da política externa petista entre 2003 e 2010. 

Com relação ao Mercosul, o PSDB defendia o regionalismo aberto, que visava à 

superação dos interesses dos países-membros em favor da inserção competitiva no 

mercado internacional, demonstrava a adoção do discurso neoliberal pelo partido. O 

Mercosul, portanto, a despeito de o partido defender o aprofundamento do bloco, foi 

explorado em sua dimensão comercial, como meio de projeção competitiva do Brasil no 

mundo globalizado. Apesar da inegável importância conferida ao Mercosul pelos 

documentos peessedebistas analisados, não houve acréscimo substantivo de sua 

institucionalidade tampouco maior disposição em arcar com os custos da integração. O 

foco centrou-se na liberalização comercial sobre qualquer outro progresso na relação 

com os países-membros. 

Sobre o Mercosul, o PT sempre criticou a maneira como a integração sul-

americana estava sendo construída e defendia a formação de um espaço comum de 

desenvolvimento regional. O PT também apoiava a incorporação das dimensões 

políticas e sociais, num sentido oposto ao que elaborava o PSDB, ou seja, a partir do 

fortalecimento recíproco diante da concorrência. Além disso, foi durante o governo Lula 

que erigiu a lógica do regionalismo pós-hegemônico, que era contrário à noção de livre 

comércio e favorável à cooperação política, militar, de infraestrutura e na área da saúde, 

e que teve na criação da Unasul seu principal estandarte.  

Ademais, a política externa da era Lula demonstrou mais disposição de arcar 

com os custos da integração, fortalecer sua presença internacional e construir sua 

liderança regional do que aquela de FHC. A construção da liderança na América do Sul, 

durante o governo Lula, estaria, então, inserida na estratégia de busca de protagonismo 

global, que seria uma ferramenta para consolidar o Brasil como global player e para 

alcançar, inclusive, o objetivo mais ambicioso de conquista de assento permanente no 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. 

À parte da visão de parte da literatura que concebe a elaboração de conceitos 

fluidos com relação à autonomia, identificando no período de 1995 a 2010 uma 

mudança dentro da continuidade, esta pesquisa buscou elementos para a defesa de que, 
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no que tange à América do Sul, as estratégias adotadas pelo governo Lula representaram 

uma ruptura com relação tanto às do governo FHC quanto às traçadas pelo MRE. Dessa 

maneira, como tomar a variação no conceito de autonomia como um dado incorreria na 

visão de que a política externa brasileira seguiria uma linha de evolução contínua e 

meramente burocrática, buscou-se considerar tal agenda em seus aspectos político e 

ideológico, a fim de identificar as principais rupturas ocorridas entre os governos FHC e 

Lula. 

Apesar de, no segundo mandato, a diplomacia presidencial desempenhada por 

FHC ter ensaiado reforçar a posição sul-americana por meio da organização de cúpulas 

entre os países da região, tal esforço não foi recompensado. Apesar de o chanceler desse 

período, Celso Lafer, não ter vínculos com o PSDB, demonstrou total confluência com 

relação às visões do partido. Os episódios da “lei da mordaça”, da demissão de José 

Maurício Bustani e da “diplomacia dos sapatos” foram bastante eloquentes sobre o 

quanto a disposição do Brasil em acatar as regras do jogo não era acompanhada de 

qualquer tipo de retorno concreto. Com relação à diplomacia presidencial, por sua vez, 

Lula deu continuidade a tal estratégia, no entanto, ampliando seu alcance e seus ganhos 

relativos. É evidente que nos dois governos o desempenho dessa prática refletia as 

visões de seus respectivos partidos. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que outro ponto de divergência entre as gestões 

FHC e Lula diz respeito ao caput do artigo 4º da Constituição de 1988 – que preconiza 

relações com os países da América Latina. Enquanto os chanceleres de FHC teriam 

privilegiado os parceiros tradicionais, como Estados Unidos e países da Europa, apesar 

da defesa da cooperação intrarregional e sul-americana, Celso Amorim teria dado maior 

ênfase aos países da América do Sul. Tal prioridade não teria comprometido as relações 

com a América Latina e seria consequência da afirmação de uma nova hierarquia de 

preferências no âmbito da política externa brasileira (CASON, 2009). 

Por fim, PSDB considerava a participação em foros tradicionais e a adesão a 

regimes internacionais como requisito para que essa inserção fosse bem-sucedida bem 

como via a estabilidade monetária e a democracia como vetores de legitimidade para 

que o país conseguisse construir uma ordem mundial mais justa. O PT, por sua vez, 

defendia a participação em foros alternativos que não deixam de ser multilaterais, com 

os países emergentes, como China, Índia, Rússia e África do Sul, desde 1994. O Partido 

possuía uma visão mais confrontacionista e menos adesista do que a do PSDB com 

relação à reforma dos organismos internacionais, em especial as Nações Unidas, 
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defendendo a ampliação do Conselho de Segurança e o fim do poder de veto pelos 

membros do Conselho de Segurança. Além disso, um fator que difere totalmente dos 

documentos peessedebistas é a defesa das relações Sul-Sul pelos quadros petistas. 

Para responder sobre a existência ou não das formulações elaboradas no âmbito 

de PSDB e PT sobre as diretrizes de política externa para a América do Sul, 

respectivamente, nos governos FHC e Lula, recorremos à correlação entre estas e as 

vertentes institucionalista pragmática e autonomista dentro do Itamaraty. 

Assim como PSDB, os institucionalistas pragmáticos enxergavam a participação 

em regimes internacionais e foros multilaterais de maneira objetiva, a fim de estabelecer 

um ambiente externo favorável ao desenvolvimento econômico brasileiro.  Além disso, 

esta vertente compartilhava com o PSDB a defesa da construção de uma discreta 

liderança brasileira na América do Sul, a partir da estabilidade democrática e do 

desenvolvimento de infraestrutura. 

Já os autonomistas identificavam-se com princípios similares aos elaborados 

pela política internacional petista, na virada para o século XXI. A ênfase aos regimes 

internacionais era orientada de modo a modificá-los em benefício do Brasil ou dos 

países do Sul, ao contrário da postura pragmática pela qual o PSDB e os 

institucionalistas pragmáticos encaravam o mesmo tópico. Além disso, defendiam a 

atuação do Brasil como paymaster na região sul-americana, de modo a arcar com os 

custos do processo de integração, bem como será defendido durante os governos Lula. 

Como questão subjacente a esta pesquisa estava a discussão sobre ter havido ou 

não “ideologização” da política externa durante o governo Lula. A princípio, como foi 

visto no Capítulo III, o PT sempre se definiu pelo pluralismo ideológico e, pouco a 

pouco, foi afastando membros que eram mais radicais e afeitos à ação direta. É claro 

que a política internacional teve influência sobre a política externa adotada, 

principalmente pelo desempenho da diplomacia presidencial e por sua assessoria 

internacional, no entanto, nenhum dos diplomatas que assumiu a condução do Itamaraty 

era filiado ao PT ou cultivava relações com o partido, entre 2003 e 2010.  

O que fica evidente é que houve a confluência entre os valores comuns ao 

partido e aqueles dos setores nacionalistas que assumiram sua condução a partir de 

2003, cujos canais de diálogo já haviam sido abertos desde a década de 1990. Da 

mesma maneira, aqueles provenientes do setor institucionalista pragmático do MRE 

também tinham boas relações com o PSDB e demonstravam profunda relação entre suas 

visões e aquelas produzidas no interior do partido tucano, como demonstrado no 
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Capítulo II. Assim, como teria havido adequação da política externa em outros 

momentos da história, a pecha de “ideológica” não caberia somente à política externa do 

governo Lula, mas também àquela de seu antecessor. 

Finalmente, conclui-se que, apesar de os governos de PSDB e PT terem tido 

algumas semelhanças com relação à política externa para a América do Sul – como o 

foco na região, a diplomacia presidencial e a aproximação dos partidos com as alas 

existentes no próprio MRE –, consideramos que o governo Lula aprofundou de fato as 

diretrizes que haviam sido apenas ensaiadas durante o governo FHC.   Enquanto este 

teria priorizado o Mercosul somente no que tange à dimensão comercial, com alto perfil 

econômico e baixo perfil político, o governo Lula teria compreendido as duas 

dimensões e ainda teria ido além, ao constituir a Unasul, projeto inédito de articulação 

política de toda a região, nos marcos do regionalismo pós-hegemônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

Fontes primárias: 

 

PSDB: 

COVAS, M. Mário Covas: o desafio de ser presidente. Discurso pronunciado na Sessão 

do Senado do dia 28 de junho de 1989, Brasília. 

PSDB. Estatuto de 1988. 1988 

_____. Manifesto. 1988b 

_____. Programa partidário. 1988c 

_____. Mãos à obra Brasil: propostas de governo. 1994. Disponível em: 

<https://static.scielo.org/scielobooks/b27wf/pdf/cardoso-9788599662663.pdf>. Acesso 

em: 15 de junho de 2020. 

_____. Avança Brasil: proposta de governo. 1998. Disponível em: 

<https://static.scielo.org/scielobooks/62rp6/pdf/cardoso-9788599662687.pdf >. Acesso 

em: 15 de junho de 2020. 

_____. Estatuto de 1999. 1999 

_____. Trabalho e progresso para todos: programa de governo José Serra. 2002. 

Disponível em: 

<https://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/arquivos/eleicoes02/plano2002-

serra.pdf>. Acesso em: 15 de junho de 2002. 

_____. Programa de governo: Geraldo Alckmin presidente. Disponível em: 

<https://psdb.org.br/wp-content/uploads/biblioteca/66275971.pdf >. Acesso em:  

 

PT: 

CONGRESSO NACIONAL DO PT. Resoluções do 3° Congresso Partido dos 

Trabalhadores, 30 de agosto a 2 de setembro de 2007. Porto Alegre: Partido dos 

Trabalhadores, 2007. 

FPA. O PT e as eleições presidenciais de 1989. (Documentos). Disponível em: 

<https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/11-

PTeleicoesPresidenciais.1989.pdf >. Acesso em: 20 de julho de 2020. 

____. História. 2020, Disponível em: <https://fpabramo.org.br/fundacao-perseu-

abramo/>. Acesso em: 07 de junho de 2020. 

PT. Tese de Santo André. São Paulo: 24 de janeiro de 1979. Disponível em: <>. Acesso 

em: 20 de julho de 2020. 

___. Manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores, 1980. Disponível em: < 

https://pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf>. Acesso em: 

12 de junho de 2020. 



134 

___. Programa. 1981. Disponível em:<https://fpabramo.org.br/csbh/wp-

content/uploads/sites/3/2017/04/02-programa_0.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. Teses para a atuação do PT. Documento aprovado no 3°Encontro Nacional do PT, 

08 de abril de 1984. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-

content/uploads/sites/3/2017/04/06-tesesparaaatuacaodopt.pdf>. Acesso em: 12 de 

junho de 2020. 

___. Programa, Manifesto, Estatuto. Brasília: Centro de Documentação e Informação 

da Câmara dos Deputados, 1984a. 

___. Resoluções de Encontros e Congressos (1979-1998). São Paulo: Perseu Abramo, 

1998. 

___. Lula presidente: uma revolução democrática no Brasil, 1994. Disponível em: < 

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/02-

basesdoprogramadegov.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. Estatuto. 1996. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-

content/uploads/sites/3/2017/04/03-estatuto_0.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. União do povo: muda Brasil. Diretrizes do programa de governo, 1998. Disponível 

em: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/06-

uniaodopovomudabrasil.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. Resoluções do XII Encontro Nacional. 16 de dezembro de 2001. Disponível em: < 

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/02-resolucoes-xii-

encontro.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. Um Brasil para todos, 2002. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-

content/uploads/sites/3/2017/04/14-programagoverno.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 

2002. 

___. Carta ao povo brasileiro. Junho, 2002a. Disponível em: <www.fpa.gov.br>. 

Acesso em: 12 de junho de 2020. 

___. Secretaria de Relações Internacionais. Disponível em: < 

https://pt.org.br/secretarias-e-setoriais/relacoes-internacionais/>. Acesso em: 07 de 

junho de 2020. 

 

Referências bibliográficas 

ABDENUR, R. Nem a ditadura fez o que faz o governo Lula no Itamaraty. [Entrevista 

concedida a] Otávio Cabral. Veja, São Paulo, edição 1994, 7 de fevereiro de 2007.  



135 

ABREU, A. A. et al (coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. 

Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. Disponível em: < 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/moema-correia-sao-

tiago.>. Acesso em: 15 de maio de 2020. 

AITH, M. Política opõe EUA a diplomata. Folha de São Paulo. São Paulo: 07 de abril 

de 2002. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0704200213.htm>. Acesso em: 10 de 

junho de 2020. 

ALBUQUERQUE, J. A. G. (org.). Sessenta anos de política externa brasileira. São 

Paulo: USP, 1996. 

____________________. From dependency to globalization: Brazilian foreign policy in 

the cold war and post-cold war. In: MORA, F.O.; HEY, J. A. K. Latin American and 

Caribbean foreign policy.  Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2003 (pp. 267-

287). 

ALDRICH, J. H. Why Parties? The origin and transformation of political parties in 

America. University of Chicago Press, 1995. 

ALCÂNTARA, L. Os parlamentos e as relações internacionais. Revista Brasileira de 

Política Internacional. V. 44, n. 1. Brasília: jan.-jun. 2001. 

ALIMONDA, H. Impasses no MERCOSUL. Teoria e Debates, ed. 25. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 1994. 

ALMEIDA, P. R. Os partidos políticos nas Relações Internacionais do Brasil – 1930-

90. Contexto Internacional. Vol 14, n. 2, julho/dezembro, 1992. 

____________. A política internacional do Partido dos Trabalhadores: da fundação à 

diplomacia do governo Lula. Revista de Sociologia e Política, p. 87-102, 2003. 

____________. A Política Externa nas Campanhas Presidenciais, de 1989 a 2002, e a 

diplomacia do governo Lula. In: ALMEIDA, P. R. Relações internacionais e política 

externa do Brasil: história e sociologia da diplomacia brasileira. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS. 2004. 

 

____________. Do alinhamento recalcitrante à colaboração relutante: o Itamaraty em 

tempos de AI-5. In: FREIXO, A. P. et al. (orgs). Tempo negro, temperatura sufocante. 

Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2008. 

____________. Processos decisórios no âmbito da política externa do Brasil. Revista 

Porto. N. 2. Natal: On-line, 2012. 

____________. Do lulopetismo diplomático a uma política externa profissional, 

Mundorama. Brasília: 22 de maio de 2016. 

ALTEMANI, H. Política externa brasileira. São Paulo: Saraiva, 2005. 

AMARAL, O. Adaptação e resistência: o PT no Governo Lula entre 2003 e 2008. 

Revista Brasileira de Ciência Política, n. 4, 2010, p. 105-134. 



136 

___________. O que sabemos sobre a organização dos partidos políticos: uma avaliação 

de 100 anos de literatura. Debates, Porto Alegre, vol. 7, n° 2, p. 11-32, maio-ago. 2013. 

AMORIM, C. Discurso de posse. Brasília: 01º de janeiro de 2003. Disponível 

em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-

categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/7547-discurso-proferido-pelo-

embaixador-celso-amorim-por-ocasiao-da-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-

das-relacoes-exteriores>. Acesso em: 13 de junho de 2020. 

_________. Política externa do governo Lula: os dois primeiros anos. Análise de 

Conjuntura. Observatório de Política Sul-americana, 4 de março de 2005. Disponível 

em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-

categoria/7721-artigo-publicado-na-analise-de-conjuntura-do-observatorio-politico-sul-

americano-do-instituto-universitario-de-pesquisas-do-rio-de-janeiro-intitulado-politica-

externa-do-governo-lula-os-dois-primeiros-anos>. Acesso em: 15 de junho de 2020. 

_________. Breves narrativas diplomáticas. São Paulo: Benvirá, 2017. 

ARENAL, C. Introducion a las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 2002. 

ASSIS, M. Esaú e Jacó. 2. ed. São Paulo: Ática, 1997. 

ASSUMPÇÃO, R. P. S. Análise organizacional do Partido da Social Democracia 

Brasileira no estado de São Paulo (1988-2006): a estrutura relacional e o capital 

político. Tese de doutorado em Sociologia. São Paulo: UNESP, 2008. 

ASSUMPÇÃO, T. B. Bloco no poder e política externa nos governos FHC e Lula. Tese 

(doutorado). Campinas: UNICAMP, 2014. 

BADARÓ, M.; PINHEIRO, L. Lula. In: ABREU, A. A. et al (coords.). Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. Disponível 

em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-inacio-da-

silva>. Acesso em: 20 de julho de 2020. 

BADIE, B. O diplomata e o intruso: a entrada das sociedades na arena internacional. 

Salvador, Editora da UFBA, pp. 183-270, 2009. 

BANDEIRA, L. A. M. As relações perigosas: Brasil-Estados Unidos de Collor de 

Mello a Lula 1990-2004. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

BARBOSA, R. O Dissenso de Washington: notas de um observador privilegiado sobre 

as relações Brasil – Estados Unidos. Rio de Janeiro: Agir, 2011. 

BARROS, A. S. A formulação e implementação da política externa brasileira: o 

Itamaraty e os novos atores. In: MUÑOZ, H.; TULCHIN, J. (Ed.). A América Latina e a 

política mundial. São Paulo: Convívio, 1986. p. 29-42. 

BERNAL-MEZA, R. A política exterior do Brasil: 1990-2002. Revista Brasileira de 

Política Internacional, vol. 45, n
o
. 1. Brasília: Jan./Jun., 2002. 

BETHELL, L.; NICOLAU, J. Política no Brasil. In: BETHELL, L. (org.). A América 

Latina após 1930: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Volume 10. São Paulo: 

Editora USP, 2018. 



137 

BRANT, F. Celso Lafer descalço em aeroporto exemplifica submissão de FHC aos 

EUA, diz estudo do Ipea. Uol Notícias. Internacional. Brasília: 14 de junho de 2011. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2011/06/14/celso-lafer-descalco-em-aeroporto-exemplifica-submissao-de-fhc-

aos-eua-diz-estudo-do-ipea.htm>. Acesso em: 11 de junho de 2020. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. 

Acesso em: 10 dez. 2018. 

______. Discurso de posse: 1º de janeiro de 1995. Brasília: Presidência da República, 

Secretaria de Comunicação Social, 1995. 

______. Presidente (2003-2006: Luiz Inácio Lula da Silva). Pronunciamento na sessão 

solene de posse no Congresso Nacional. Brasília: 01º de janeiro de 2003. 

______. Presidente (2003-2006: Luiz Inácio Lula da Silva). Discurso em ocasião do 

Fórum Social Mundial.  Porto Alegre: 24 de janeiro de 2003a. 

BOBBIO, N; MATEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de Política. Brasília: 

Universidade de Brasília, 2007. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Crise e renovação da esquerda na América Latina. In: 

DAVID, M. D. Social democracia hoje. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1990. (Série 

Cadernos da social democracia.) (Também publicado na Revista Lua Nova, São Paulo, 

n. 21, 1990). 

___________________. Social-democracia e esquerda no fim de século. Ideias e 

Debates n
o
1. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1996. 

___________________. A nova centro-esquerda. Ideias e Debates, n
o
24. Brasília: 

Instituto Teotônio Vilela, 1999. 

CARDOSO, F. H. Palavra do presidente. Brasília: Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República, 2002.  

CARDOZO, S. A.; MIYAMOTO, S. Política externa brasileira em dois momentos: uma 

análise comparativa entre a política externa do governo Geisel e do Lula. Paper 

apresentado no V Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Belo 

Horizonte: UFMG, 2006. 

CARNEIRO, A.; LEMOS, R. Fernando Henrique Cardoso. In: ABREU, A. A. et al 

(coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: 

CPDOC, 2010. 

CASON, J.; POWER, T. Presidentialization, Pluralization, and the  rollback of 

Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making from Cardoso to 

Lula. Trabalho. Conferência Regional Powers in Asia, Africa, Latin America, The Near 

and Middle East. Hamburgo, German Institute of Global and Area Studies, 11 e12 de 

dezembro. 2006. 

CASTELAN, D. R. O fim do consenso e o consenso do fim: a reforma da política 

comercial brasileira entre 1985 e 1994. Dissertação (Mestrado em Relações 

Internacionais). Rio de Janeiro: PUC, 2009. 



138 

______________. A implementação do consenso: Itamaraty, Ministério da Fazenda e a 

liberalização brasileira. Contexto Internacional. Vol. 32, n. 2, julho/dezembro, 2010. 

CASTRO, C. A invenção do exército brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

CASTRO, F. M. O. Dois séculos de história da organização do Itamaraty (1808-2008). 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. v. 2 332p. 

CERVO, A. L. Sob o signo neoliberal: as relações internacionais da América Latina. 

Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações 

Internacionais, Ano 43, nº 2, 2000. p. 5-27. 

___________. Relações Internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso. Revista 

Brasileira de Política Internacional. Brasília, ano 45, n. 1, 2002. 

___________. Política exterior e relações internacionais do Brasil: enfoque 

paradigmático. Rev. Bras. Polít. Int., Ano 46, n
o
 2, 2003. 

___________. Inserção internacional: formação de conceitos brasileiros. Editora 

Saraiva, 2008. 

CHEIBUB, Z. Diplomacia e Construção Institucional: o Itamaraty em perspectiva 

histórica. Dados, vol. 28, no. 1, 1985. 

___________. A carreira diplomática no Brasil: o processo de burocratização do 

Itamaraty. Revista de Administração Pública, v. 23, n. 2, p. 97-128, 1989. 

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E CARIBE (CEPAL). El 

Regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al 

servicio de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile, 1994. 

 

CORAZZA, G. O “regionalismo aberto” da CEPAL e a inserção da América Latina na 

globalização. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 27, n. 1, p. 135-152, maio de 2016. 

CORRÊA, L. F. S. O Brasil nas Nações Unidas: 1946-2011. Brasília : FUNAG, 2012. 

986 p. 

D’ARAUJO, M. C. PSDB e PT e o Poder Executivo. Desigualdade e Diversidade, Rio 

de Janeiro, Dossiê Especial, p. 65-100, 2011. 

DUVERGER, M. Los Partidos Políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 1957. 

FARIA, C. A. P. O Itamaraty e a política externa brasileira: do insulamento à busca de 

coordenação dos atores governamentais e de cooperação com os agentes societários. 

Contexto int. [online], vol.34, n.1, pp.311-355, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

85292012000100009&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-8529.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292012000100009. 

FARIAS, R. S. É o Itamaraty uma instituição total? A aplicabilidade de um conceito 

sociológico em uma burocracia. Meridiano 47. Brasília: vol. 17, 2016. 

FERREIRA, D. P. PFL x PMDB: marchas e contramarchas (1982-2000). Goiânia: 

Alternativa, 2002. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292012000100009


139 

FERREIRA, J.; REIS, D. A. (orgs). Revolução de Democracia. Vol. 3. As esquerdas no 

Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

FERREIRA, O. A crise da política externa: autonomia ou subordinação? Rio de 

Janeiro: Revan, 2001. 

FERREIRA, T. S. H. O universalismo e seus descontentes: a política exterior do Brasil 

no governo Figueiredo (de 1979 a 1985). Curitiba: Juruá, 2009. 

FILHO, P. P. O Itamaraty nos anos de chumbo: o Centro de Informações do Exterior 

(CIEX) e a repressão no Cone Sul (1966-1979). Revista Brasileira de Política 

Internacional, Brasília v. 52, n. 2, p. 43-62, jul./dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v52n2/03.pdf>. Acesso em: 11 maio 2011. doi: 

10.1590/S0034-73292009000200003. 

FINAZZI, J.; LAMAS, I.; NASSER, R. Entre Porto Alegre e Davos. In: MARINGONI, 

G; MEDEIROS, J. Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo. São Paulo: Boitempo, 

2017, p. 133-139. 

FONSECA JR., G. A legitimidade e outras questões internacionais. São Paulo, Paz e 

Terra, 1998. 

FORTES, A. A política externa do governo Lula: algumas considerações. In: FREIXO, 

A. et al. A política externa brasileira na era Lula: um balanço. Rio de Janeiro: Apicuri, 

2011. 

FREIXO, A.; RISTOFF, T. Desenvolvimento nacional e integração regional: o BNDES 

como instrumento de política externa no governo Lula da Silva (2002-2010). Mural 

Internacional. Ano II – no. 2, dezembro 2012. 

FURTADO, O. H. P. Trajetos e perspectivas social-democratas: do modelo europeu 

para o PSDV e o PT do Brasil. Dissertação em Ciência Política. Campinas: 

UNICAMP, 1996. 

GADOTTI, M.; PEREIRA, O. Pra que PT: Origem, projeto e consolidação do Partido 

dos Trabalhadores. São Paulo: Cortez Editora, 1989. 370 p 

GARCIA, M. A. A opção sul-americana : reflexões sobre política externa (2003-2016). 

São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2018.  

 

GASPARI, E. Serra joga parado, mas quer preferência, Folha de São Paulo, p. A8, 3 de 

março de 2010. 

GENOÍNO, J. As negociações da Alca. In: Artigos José Genoíno: presidente nacional 

do PT. São Paulo: Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 2004. 

GONÇALVES, W. S. História das Relações Internacionais. In: GONÇALVES, W. S.; 

LESSA, M. L. (orgs.). História das Relações Internacionais: teorias e processos. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2007. 

_______________. Autonomia. In: Diálogo internacionais: reflexões críticas do mundo 

contemporâneo (1ª ed.). Rio de Janeiro: Perse, 2017. 



140 

GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere, vol. 1: Introdução ao estudo da filosofia. A 

filosofia de Benedetto Croce. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

__________. Cadernos do Cárcere, vol. 2: Os intelectuais. O princípio educativo. 

Jornalismo. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 

 __________. Cadernos do Cárcere, vol. 3: Maquiavel: notas sobre o Estado e a 

Política. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

GUIOT, A. P. Um “moderno Príncipe” para a burguesia brasileira: o PSDB (1988-

2002). Dissertação de Mestrado em História. Niterói: UFF, 2006. 

HOCKING, B. Changing the terms of trade policy making: from the club to the 

multistakeholder model. World Trade Review. Cambridge: vol. 3, 2004. 

JAKOBSEN, K. A. Desventuras de alguns críticos da política externa do governo Lula. 

Lua Nova. São Paulo: n. 89, 2013. 

____________. Análise de política externa brasileira: continuidade, mudança e rupturas 

no Governo Lula. Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2016. 

KATZ, R., MAIR, P. The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces 

of Party Organization. The American Review of Politics, Fayetteville, v. 14, p. 593-617, 

winter, 1993. 

________________. How Parties Organize: Change and Adaptation in Party 

Organizations in Western Democracies. London: Sage, 1994. 

________________. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: 

The Emergence of the Cartel Party. Party Politics, London, v. 1, n. 1, p. 5-28, 1995. 

KECK, M. PT, a lógica da diferença: o Partido dos Trabalhadores na construção da 

democracia brasileira. São Paulo: Ática, 1991. 

Kinzo, M. D. Oposição e autoritarismo: gênese e trajetória do MDB, 1966-1979. São 

Paulo: Vértice, 1988. 

KIRCHHEIMER, O. The Transformation of the Western European Party Systems. In: 

LA PALOMBARA, J.; WEINER, M. (ed.). Political Parties and Political 

Development. Princeton: PUP, 1966.  

JAKOBSEN, K. A. Análise de Política Externa Brasileira: continuidade, mudanças e 

rupturas no Governo Lula. 2016. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - 

Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

doi:10.11606/T.101.2016.tde-05102016-162031. Acesso em: 2019-01-01. 

LAFER, C. Mudam-se os tempos: diplomacia brasileira 2001-2002. Brasília: FUNAG, 

2002. 



141 

________. Partidarização da política externa. O Estado de São Paulo. 20 de dezembro 

de 2009. 

LAMPREIA, L. F. Discurso do embaixador por ocasião de sua posse como Ministro das 

Relações Exteriores, 2 de janeiro de 1995. In: LAMPREIA, L. F. Diplomacia 

brasileira: palavras, contextos e razões. Rio de Janeiro: Lacerda Ed., 1999. 

______________. O Brasil e os ventos do mundo: memórias de cinco décadas na cena 

internacional. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 

LASWELL, H.D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland: Meridian Books, 

1936. 

LENIN, V. I.; LUXEMBURGO, R. Partido de  Massas  ou  Partido  de  Vanguarda.  

São Paulo, Nova Stela, 1985. 

 

LIMA, M. R. S. Instituições democráticas e política exterior. Contexto Internacional. 

Vol. 22, n.2, 2000. 

____________. Relações Internacionais e Políticas Públicas: a contribuição da análise 

de política externa. In: MARQUES, E., FARIA, C. A. P. (orgs.). A Política Pública 

como Campo Multidisciplinar. São Paulo: Editora Unesp; Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2013, p. 127-153. 

 

LIMA JR., O. B.; SCHIMITT, R A.; NICOLAU, J. C. A Produção Brasileira Recente 

sobre Partidos, Eleições e Comportamento Político: Balanço Bibliográfico. Boletim 

Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais, BIB, Rio de Janeiro, n.34, p.3-66, 

1992. 

__________. Partidos, eleições e Poder Legislativo. In: MICELI, S. (org.). O que ler na 

Ciência Social brasileira: Política. São Paulo: Sumaré, 1999. p. 13-57. 

LIMONGI, F.; GUARNIERI, F. A base e os partidos: eleições presidenciais no Brasil 

pós-redemocratização. Novos Estudos, n. 99, julho de 2014. 

LOPES, D. B. A política externa brasileira e a "circunstância democrática": do silêncio 

respeitoso à politização ruidosa. Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 54, 

núm. 1, pp. 67-86. Brasília, 2011. 

LOPES, W. O PT na década de 90: construindo um programa neonacional-

desenvolvimentista. Lutas Sociais, 2014. 

__________. Política externa na Nova República: os primeiros 30 anos. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2017. 

LYNN, L. E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of Policy Analysis. 

Santa Monica, Calif.: Goodyear. 1980. 

MAINWARING, S. P. Rethinking party systems in the third wave of democratization: 

the case of Brazil. California: Stanford University Press, 1999. 

________________. Sistemas partidários em novas democracias: o caso do Brasil. Rio 

de Janeiro: FGV, 2001. 



142 

MARIANO, M. P. A política externa brasileira, o Itamaraty e o Mercosul. Tese de 

doutorado em Sociologia. Araraquara: 2007. 

MARTINEZ, P. H. O Partido dos Trabalhadores e a Conquista do Estado: 1980-2005. 

In: RIDENTI, Marcelo; REIS, D. A. (Org.). História do Marxismo no Brasil: Partidos e 

Movimentos Após os Anos de 1960. Vol 6. ed. Campinas: Unicamp, 2007. 

MARTINS, R. O. A regulamentação do direito de tendências no Partido dos 

Trabalhadores (1986-1992). Dissertação de mestrado. Campinas, SP: UNICAMP, 2015 

MARX, K; ENGELS, F. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Martin Claret, 

2003. 

MELLO E SILVA, A. O Brasil no continente e no mundo: atores e imagens na política 

externa brasileira contemporânea. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 

15, p. 95-118, jul. 1995. ISSN 2178-1494. Acessado em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1996>. Acesso em: 18 Jul. 

2018. 

MELO, F. (org.). Os partidos nas democracias: passado, presente e futuro. In: CUNHA, 

F. (org.). Introdução à teoria democrática: conceitos, histórias, instituições e questões 

transversais. Belo Horizonte: UFMG, 2018. 

MENEGUELLO, R. PT: A formação de um partido - 1979-1982. São Paulo: Paz e 

Terra, 1989. 

_______________. O pensamento internacionalista do PSDB: da adoção neoliberal à 

crítica ao Lula. Textos & Debates. Boa Vista, n. 18, p. 39-56, 2012b  

MERCOSUL. TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991. 

MESQUITA, L. R. Hipóteses para a mudança comportamental dos partidos políticos 

em política externa. Carta Internacional. Vol. 7, n. 2, jul.-dez., 2012. 

MICHELS, R. Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília: UNB, 1982. 

MILANI, C. R. S. A importância das relações Brasil-Estados Unidos na política externa 

brasileira. Boletim de Economia e Política Internacional. Brasília: IPEA, 2011. 

_____________; PINHEIRO, L. Política Externa Brasileira: as práticas das políticas e 

as políticas das práticas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 

____________________________. Política externa brasileira: os desafios de sua 

caracterização como política pública. Contexto Internacional. Rio de Janeiro: vol. 35, 

no. 1, janeiro/julho, 2013, p. 11-41. 

__________________________; LIMA, M. R. S. Brazil’s foreign policy and the 

‘graduation dilemma’. International Affairs, Oxford, v. 93, n. 3, p. 585-605, 2017. 

MONTORO, A. F. Os desafios do Brasil e o PSDB. Comissão Executiva do PSDB, 

1989. 

MOTTA, R. P. S. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008, 2ª edição. 



143 

NAFALSKY, G. P. N. Unasul: uma perspectiva política de integração sul-americana. 

Dissertação de mestrado em Sociologia. São Paulo: USP, 2010. 

NEVES, J. A. C. O Congresso Nacional e a política externa brasileira. In: ALTEMANI, 

H., LESSA, A. C. (Org.). Relações Internacionais do Brasil: temas e agendas, p.365-

388. São Paulo: Saraiva, 2006. 

NICOLAU, J. Partidos e Sistemas Partidários: 1985-2009. In: LESSA, R. (org.). 

Horizontes das Ciências Sociais no Brasil: Ciência Política. São Paulo: Barcarolla, 

2010. p. 217-240. 

NUNES, E. A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático. Rio 

de Janeiro, Jorge Zahar, 1997. 

OLIVEIRA, A. J. O governo PT e a Alca: política externa e pragmatismo. Estudos 

Avançados, 17 (48), 2003. 

____________; ONUKI, J. Eleições, partidos políticos e política externa no Brasil. 

Revista Política Hoje. Vol. 144, n. 1, 2010. 

OLIVEIRA, P. A. R. Comunidades Eclesiais de Base (CEB). In: ABREU, A. A. et al 

(coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: 

CPDOC, 2010. 

PANEBIANCO, A. Modelli di partito: organizzazione e potere nel partiti politici. 

Bolonha: Il Mulino, 1982. 

PETERS, B. G. The Politics of Bureaucracy. White Plains: Longman Publishers, 1995 

PIMENTEL, José Vicente de Sá (org.). Pensamento diplomático brasileiro: 

formuladores e agenetes da política externa brasileira (1750-1964). Brasília: Fundação 

Alexandre Gusmão (FUNAG), 2013, vol. 3. 

PINHEIRO, L. Novos condicionantes da Política Externa: reformulando perguntas e 

buscando respostas para o caso brasileiro. 21º Encontro Anual da Anpocs. Caxambu, 

1997. 

__________. Traídos pelo desejo: teoria e prática da política externa brasileira 

contemporânea. Contexto Internacional. Rio de Janeiro: vol. 22, no. 2, jul./dez. 2000. 

__________. Política externa brasileira (1889-2002). Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

POMAR, V. Notas sobre a política internacional do PT. Brasília: Secretaria de Relações 

Internacionais do Partido dos Trabalhadores, 2012. 

________; REGALADO, R. Foro de São Paulo: construindo a integração latino-

americana e caribenha. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. 

POMAR, W. Quase lá: Lula, o susto das elites. 3ª ed. São Paulo: Página 13, 2009. 

PONT, R. Breve história do PT. Brasília: Centro de Documentação e Informação, 1991. 

PSDB. Irã: política petista é ideológica e partidária. PSDB pelo Brasil. Brasília: 16 de 

junho de 2010. Disponível em: <https://www.psdb.org.br/acompanhe/noticias/ira-

politica-petista-e-ideologica-e-partidaria/>. Acesso em: 12 de junho de 2020. 



144 

PUTNAM, R. D. Diplomacy and domestic politics: the logico f two-level games. 

International Organization. Massachussets: vol. 42, n. 3, 1988. 

REGALADO, R. America Latina: hacia donde van los gobiernos de izquierda y 

progresistas? America Latina en Movimiento, n. 475. Quito: ALAI, mayo, 2012. 

RIBEIRO, P. J. F. Dos sindicatos ao governo: a organização nacional do PT entre 1980 

e 2005. São Carlos: EdUFScar, 2008. 

__________. A organização do poder nos partidos brasileiros: uma análise dos 

estatutos. Revista Brasileira de Ciência Política, n
o
 10. Brasília:jan./abr. de 2013, pp. 

225-265. 

RICUPERO, R. À sombra de Charles de Gaulle: uma diplomacia carismática e 

intransferível – a política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). 

Novos Estudos, n. 87, julho de 2010. 

RODRIGUES, J. H. Teoria da História do Brasil: introdução metodológica. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1978. 

_______________; SEITENFUS, Ricardo Antônio da Silva. Uma história diplomática 

do Brasil (1531-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 

RODRIGUES, T. Guerra e política nas relações internacionais. São Paulo: EDUC, 

2010. 

ROMA, C. A institucionalização do PSDB entre 1988 e 1999. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais. São Paulo, v. 17, n. 49, p. 71-92, 2002.  

_________. Organizaciones de partido en Brasil: El PT y el PSDB bajo perspectiva 

comparada. América Latina Hoy. Salamanca, n. 44, p. 153-184, 2006. 

SALOMON, M., PINHEIRO, L. Análise de Política Externa e Política Externa 

Brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos. Rev. bras. polít. 

int., Brasília, v. 56, n. 1, p. 40-59, 2013.    

SARAIVA, J. F. S. CPLP: Comunidade dos países de língua portuguesa. Brasília, IBRI, 

2001. 

______________. História das relações internacionais contemporâneas: da sociedade 

internacional do século XIX à era da globalização. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. 

______________. O lugar da África, op. cit., p. 217; RIBEIRO, C. O. Relações 

político‑comerciais Brasil‑África (1985‑2006). Tese (Doutorado) – Ciência Política. 

São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007, p. 16 

SARAIVA, M. G. A diplomacia brasileira e as visões sobre a inserção externa do 

Brasil: institucionalismo pragmático x autonomistas. ARI 46/2010, Real Instituto 

Elcano, Março de 2010. 

_____________. A América do Sul na política externa do governo Lula: ideias e 

mudanças. In: FREIXO, A. et al. A política externa brasileira na era Lula: um balanço. 

Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. 

SARTORI, G. Partidos e sistemas partidários. Brasília: UnB, 1976. 



145 

SECCO, L. História do PT: 1978-2010. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011. 

SEQUEIRA, C. D. O serviço secreto do Itamaraty. Correio Braziliense, 22 jul. 2007. 

SCHNEIDER, R.; ROETT, R. Brazil: foreign policy of a future world power. Boulder, 

Co., Western Press, 1976. 

SCHVARZ, N. A influência brasileira na América do Sul. Teoria e Debate, ed. 58. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. 

SILVA, L. I. L. Entrevistas e discursos. São Bernardo do Campo: Sociedade Cultural, 

1980. 

SINGER, A. A segunda Alma do Partido dos trabalhadores. In Revista Novos Estudos: 

CEBRAP. São Paulo, 88, novembro 2010 

________. Os sentidos do lulismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

SINGER, P. A globalização e o Brasil no fim do segundo milênio. Revista Teoria e 

Debate, ed. 44. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. 

SOBRINHO, J. B. O. Dossiê Globo News. [Entrevista concedida a] Geneton Moraes 

Neto. Globo News, 26 de nov. de 2011. Disponível em: <>. Acesso em: 01º de agosto 

de 2020. 

SOLIANI, A. Itamaraty baixa “lei da mordaça” para os diplomatas brasileiros. Folha de 

São Paulo. São Paulo: 17 de fevereiro de 2001. 

SPEKTOR, M. 18 dias: quando Lula e FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. 

ULHÔA, R. PSDB suspende livro sobre era FHC. Folha de São Paulo. São Paulo, 03 

de novembro de 2001, Livros. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0311200114.htm>. Acesso em: 20 de abril 

de 2020. 

_________. Fascículo 15 tinha críticas à gestão FHC. Folha de São Paulo, 03 de 

novembro de 2001b. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0311200115.htm>. Acesso em: 20 de abril 

de 2020. 

UNASUL. Tratado constitutivo da União de Nações Sulamericanas. Brasília: [s.n.], 

2008. 15 p. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/TRAT_CONST_P

ORT.pdf>. Acesso em: 12 de maio de 2020. 

VIANA, N. O que são partidos políticos? Goiânia: Edições Germinal, 2003. 

VIEIRA, S. M. O Partido da Social Democracia Brasileira: trajetória e ideologia. Tese 

(doutorado). Rio de Janeiro: UERJ/IESP, 2012. 

VELASCO JR, P. A. Autônoma, politizada, anticonformista, não-subserviente: uma 

política externa fiel à sua tradição. Revista Insight Inteligência. Ano XIV, 4º trimestre, 

2011. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0311200114.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0311200115.htm


146 

VIGEVANI, T.; OLIVEIRA, M. F.; CINTRA, R. Política externa no período FHC: a 

busca de autonomia pela integração. Tempo soc., São Paulo, v. 15, n. 2, p. 31-61, Nov. 

2003. 

______________; CEPALUNI, G. A política externa de Lula da Silva: a estratégia da 

autonomia pela diversificação. Contexto Internacional, vol. 2, n. 2. Rio de Janeiro: 

IRI/PUC, jul./dez. 2007. 

____________________________. A política externa brasileira: a busca da autonomia, 

de Sarney a Lula. São Paulo: UNESO, 2016. 

VILELA, T.; MAGALHÃES, R. A. Projeto Brasil. Rio de Janeiro, 1978. 

VIZENTINI, P. F. Relações internacionais do Brasil: de Vargas a Lula. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2003. 

______________. De FHC a Lula: Uma Década de Política Externa (1995–2005), 

Civitas v. 5, n. 2. Porto Alegre, 2005. 

WEBER, M. Parlamento e Governo numa Alemanha Reordenada: uma contribuição à 

crítica política do funcionalismo e da natureza dos partidos. In: __________. Os 

economistas. Tradução de Maurício Tragtenberg. São Paulo: Editora Nova Cultural, 

1997. 

_________. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: 

Editora UnB, 1999. 

WILHELMY, M. Política internacional: enfoques y realidades. Buenos Aires: GEL, 

1988. 

WOLINETZ, S. Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and 

Party Organization in Contemporary Democracies. In: GUNTHER, R.; MONTERO, J.; 

LINZ, J. Political Parties: Old Concepts, New Challenges. Oxford: OUP, 2002. p. 136-

165. 

 


