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1 INTRODUÇÃO

Em 31 de agosto de 2016, o Senado brasileiro aprovou, por 61 votos a favor e 
vinte contra, o impedimento da então presidente Dilma Rousseff (daqui em diante, 
Dilma). Interrompia-se naquela data o ciclo de quatro governos petistas eleitos 
sucessivamente desde 2002. Uma vez que o período em análise nesta obra vai de 
2008 a 2015, meu propósito neste capítulo não é proceder a uma avaliação do 
processo político que desembocou no afastamento definitivo da presidente, mas 
apontar algumas dimensões que parecem as principais linhas de força da política 
externa dos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (doravante, Lula) 
e de Dilma. Além disso, adiciono que o tempo transcorrido desde a conclusão do 
processo de impeachment não é suficiente para uma avaliação em profundidade, 
que só um período mais longo poderia proporcionar.

Contudo, acredito que alguns aspectos centrais do que foi a política externa 
dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) podem ser aponta-
dos, correndo-se o risco de que análises posteriores, com maior distanciamento 
no tempo, possam rever essa argumentação. Dito isso, o texto está organizado da 
seguinte maneira: após esta breve introdução, a segunda seção expõe o principal 
argumento deste capítulo, qual seja, ao contrário da interpretação dominante, os 
momentos da prevalência de uma orientação de autonomia da política externa 
foram excepcionais. Em seguida, na terceira seção, discutem-se algumas interpre-
tações analíticas da política externa, de corte autonomista, que compartilham a 
perspectiva da novidade na sua trajetória. Apresenta-se, em seguida, minha pró-
pria interpretação do que representou a política externa autônoma dos governos 
liderados pelo PT. Por último, há as considerações finais, que encerram o capítulo.

1. Agradeço a Carlos Milani pelas observações e valiosas sugestões a este texto.
2. Professora de relações internacionais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj).
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2 A AUTONOMIA NA POLÍTICA EXTERNA COMO EXCEPCIONALIDADE

A literatura dominante sobre a política externa brasileira – no que concerne ao 
período do pós-guerra – tende a enfatizar a relativa continuidade de uma orientação 
autonomista desta, com algumas interrupções e descontinuidades, marcadas por 
um adesismo momentâneo ao status quo internacional, em especial a aproximação 
com os Estados Unidos e as demais potências ocidentais. Assim teria acontecido no 
imediato pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, após o golpe civil-militar 
em 1964; em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello; e, de forma 
mais matizada, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (daqui em 
diante, FHC). Nessa narrativa, que se tornou dominante, é como se o país tivesse 
oscilado entre uma orientação mais autonomista por um período mais longo, 
interrompida por uma política externa de corte mais aquiescente, motivada por 
algum evento de caráter internacional – como o foram o fim da Segunda Guerra 
Mundial e o fim da Guerra Fria, que modificaram a correlação de forças no plano 
externo – e/ou por um acontecimento doméstico que de algum modo espelhava no 
plano interno as mudanças ocorridas no externo. A deposição do então presidente 
Getúlio Vargas, em outubro de 1945, o golpe civil-militar de março de 1964 e a 
eleição de Collor de Mello são exemplos de conjunturas que combinaram fatores 
indutores externos com mudanças na estrutura interna de poder e na correlação 
de forças domésticas, em particular nos dois primeiros casos, causadas pela reação 
de forças conservadoras às políticas prévias de desenvolvimento e inclusão social 
de governos identificados com as forças populares.

Para alguns autores, a oposição entre a lógica da autonomia e a da aquies-
cência tem sido a característica dominante da história da política externa latino-
-americana (Russell e Tokatlian, 2015, p. 58-73). A primeira não apenas tem sido 
a mais praticada, mas também aquela que angariou maior apoio e legitimidade 
dos setores domésticos, sendo a mais próxima da maioria das forças políticas e 
sociais latino-americanas. Sua continuidade, resiliência e legitimidade doméstica 
são comparadas à estratégia da contenção ao comunismo, seguida pelos Estados 
Unidos durante a Guerra Fria, ainda que com sinal ideológico inverso (Russell 
e Tokatlian, 2015, p. 60). No caso brasileiro, em particular, também se parte da 
resiliência de uma política externa de corte autonomista, em que os objetivos da 
política externa são constantes, ainda que mudem os meios e as estratégias para 
alcançar tais fins autonomistas, seja pelo afastamento, seja pela participação, seja 
pela diversificação.3 O problema com essa interpretação é que se perde o significado 
do que seja uma política externa de fins autonomistas, uma vez que inclui períodos 
tão distintos, política e ideologicamente, entre si, como o foram o governo do 
general Ernesto Geisel (“autonomia pela distância”), a política externa do primeiro 

3. Para uma discussão crítica do uso do conceito de autonomia na política externa brasileira e de suas diferentes 
adjetivações, que acabaram por não diferenciar políticas externas bastantes distintas, ver Pinheiro e Lima (2016).
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mandato de FHC (“autonomia pela participação”) e a política “altiva e ativa” dos 
governos liderados pelo PT desde 2003 (“autonomia pela diversificação”).4 Isso 
para não mencionar o equívoco de interpretação analítica de se tomar o discurso 
dos agentes da política externa como o ângulo analítico de sua interpretação.5

Neste capítulo, parte-se de um ponto de vista oposto a essa interpretação cor-
rente. Da minha perspectiva, os momentos de ruptura e descontinuidade da política 
externa – desde o pós-Segunda Guerra Mundial – foram aqueles em que prevaleceu 
a lógica autonomista, como na política dual de Getúlio Vargas e na “política externa 
independente” dos governos Jânio Quadros-João Goulart; o “pragmatismo respon-
sável”, da dupla Geisel-Azeredo da Silveira; e a “política externa altiva e ativa” do 
PT, em especial quando sob o comando de Lula e do ex-ministro das Relações Ex-
teriores, Celso Amorim. Não desconheço que, no passado recente, a política externa 
brasileira apresentou forte componente inercial, fruto da combinação da dimensão  
institucional do relativo monopólio da sua formação, pelo Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), e da sua orientação voltada para a instrumentalização externa do 
projeto de desenvolvimento com base na política de substituição de importações, 
que pautou o desenvolvimento industrial do país desde o final dos anos 1940 até 
os 1980, lato senso. A permanência de um mesmo modelo de inserção econômica 
internacional por cerca de quarenta anos, combinada com a prevalência de uma 
política externa de prestígio que respondia basicamente à ambição da diplomacia 
brasileira de ter protagonismo no plano multilateral, induziu os analistas à interpre-
tação de sua continuidade. Como se sabe, a política de prestígio estava praticamente 
restrita às questões de comércio e desenvolvimento e apresentava graus variáveis 
de adesão ao status quo internacional, ou, pelo menos, não pretendia contestação 
forte à ordem vigente. O propósito da política de prestígio, na definição clássica de 
Morgenthau (1971, p. 67-82), inclui o objetivo de demonstração ou reputação de 
poder e de desempenho – para impressionar outras nações –, e um de seus instru-
mentos é o que o autor denomina de cerimoniais diplomáticos. Traduzindo para os 
dias correntes, uma política de prestígio busca ter forte presença multilateral como 
um instrumento de soft power em substituição ao hard power, de que não se dispõe.

Em certo sentido, o protagonismo internacional do Brasil do final dos anos 
1940 a meados dos anos 1980 foi lido e interpretado como busca de autonomia 
quando, na verdade, se tratava de uma política típica de prestígio de um país situado 
na periferia do sistema-mundo e desejoso de ter o reconhecimento das potências de 
um lugar especial que o distinguiria dos países vizinhos e semelhantes na estratificação 
internacional. Recuando mais no tempo, tal ambição também pautou a política do 

4. Conforme Fonseca Júnior (1998) e Vigevani e Cepaluni (2007), para a análise desses diferentes exemplares de 
autonomia na política externa brasileira.
5. Para a análise crítica dessa ambiguidade interpretativa de tomar o discurso oficial como sua interpretação analítica, 
ver Pinheiro e Vedoveli (2012).
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Império, assim como a gestão do ministro Rio Branco na República Velha. Para 
as elites imperiais e republicanas, a busca pelo reconhecimento das potências e 
a distinção com relação aos vizinhos traduziam-se em uma política de prestígio 
subjacente à demanda por uma posição permanente na Liga das Nações e, poste-
riormente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

Contrariamente, uma política de corte autonomista supõe: em primeiro 
lugar, uma ambição de protagonismo internacional, mas com alguma intenção 
de contestação às regras globais vigentes; em segundo lugar, uma orientação mais 
de rule-maker que de rule-taker; em terceiro lugar, uma visão geopolítica de mais 
longo prazo com respeito às relações internacionais e à clivagem Norte-Sul; e, em 
quarto lugar, uma perspectiva de solidariedade ativa com os países semelhantes do 
Sul e de integração com os vizinhos na região.6 Dessa perspectiva mais estrita de 
autonomia, nem a política dual de Getúlio Vargas se qualificaria plenamente, e, 
certamente, não seria o caso do pragmatismo responsável, em que a solidariedade 
com os semelhantes tinha um viés instrumental e estava praticamente restrita às 
arenas multilaterais das questões de comércio e desenvolvimento, e inexistiu com 
relação à região circundante. 

O que tem sido constante, desde os anos 1950 e 1960, é uma ativa presença 
do Brasil nos foros multilaterais de comércio e desenvolvimento, com momen-
tos de liderança no âmbito do G77.7 É sugestivo que análises sobre a estratégia 
brasileira nesses foros tenham apontado para a diferença entre o país e os demais 
novos poderes, ou as potências emergentes, como China e Índia, países que têm 
um histórico de maior contestação ao status quo do que o nosso. Esses estudos 
enfatizaram o papel mediador do Brasil entre os interesses do Norte e os do Sul. 
Nessa qualidade, o país não apenas teria provido liderança para os países em de-
senvolvimento nos processos de negociação, mas também estaria disposto a fazer 
concessões, demonstrando vontade de desmpenhar um papel de equilibrador entre 
os dois campos nessas negociações. Nessa condição, teria exercido um realismo 
pragmático ao se dispor a fazer concessões para ter influência. O país seria, assim, 
considerado um poder mediador, com uma diplomacia de bridge-building, mos-
trando mais sinais de conformação aos regimes internacionais do que revisionismo 
da ordem vigente (Narlikar, 2010, p. 107-136).

6. A especificação das diferentes dimensões de autonomia tem por base documento elaborado por Milani, Pinheiro e 
Lima (2016), no qual se desenvolve o conceito de dilema de graduação e se sugerem as dimensões referidas anterior-
mente como padrões esperados do comportamento de Estados em processo de graduação internacional. Neste capítulo, 
utilizam-se esses padrões como dimensões de uma política externa de corte autonomista. A premissa é que políticas 
externas de orientação autonomista geram dilemas de graduação para os respectivos Estados.
7. Grupo fundado em 15 de junho de 1964 pela Declaração Conjunta dos Setenta e Sete Países, emitida na Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O G77 constitui uma coalizão de países em desen-
volvimento que visa promover seus interesses econômicos e criar uma maior capacidade de negociação no âmbito da 
ONU. Havia 77 membros fundadores, que se expandiram para 131 países.
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A diversificação de parcerias políticas e econômicas para além do Hemisfério 
Ocidental nos anos 1970 – que, por exemplo, em vez de buscar equilibrar o poder 
dominante norte-americano, a partir da construção de alianças solidárias com os 
países sul-americanos, optou por reforçar ou construir novos laços com a Europa 
– constitui parte do legado desse realismo pragmático. Da mesma forma, a adesão 
e o fortalecimento do multilateralismo econômico, bem como a prioridade dada às 
arenas multilaterais que atenuam os elementos fáticos do poder, são iniciativas que 
também se enquadram nessa orientação. Uma política de prestígio tem por base a 
crença de que, por não dispor de meios militares coercitivos, o uso de instrumentos 
de soft power torna-se a estratégia dominante.

Resumindo, ao contrário das interpretações correntes, que enfatizam a 
continuidade de uma política de corte autonomista, parte-se da premissa de que 
as últimas foram momentos de exceção e quebra da trajetória dependente da po-
lítica externa na implementação de uma política de prestígio. Esta última contou 
com o apoio das elites brasileiras, ao contrário dos momentos autonomistas, que 
foram abortados pela reação das forças conservadoras, tendo-se em vista seus 
componentes relativamente anti-hegemônicos e solidários com os países do Sul. 
Nessa perspectiva mais estrita de autonomia, incluiria apenas a política externa 
independente dos anos 1960 e a política externa altiva e ativa dos governos li-
derados pelo PT. Ainda que a última tenha durado praticamente três mandatos 
presidenciais, ambas foram interrompidas pelas forças conservadoras.

Na próxima seção, apresentam-se os principais argumentos que têm sido mo-
bilizados na explicação da política externa, em particular na gestão de Lula-Celso 
Amorim. Ainda que analítica e teoricamente distintas, essas interpretações – ao 
sugerirem momentos de mudança e ruptura – se diferenciam da interpretação 
clássica, que tende a enfatizar a continuidade de variadas formas de autonomia na 
política externa desde o final da Segunda Guerra Mundial.

3 AS INTERPRETAÇÕES DA POLÍTICA EXTERNA

Com o risco de alguma simplificação, podem-se apontar três campos interpretativos 
da política externa brasileira na contemporaneidade. O primeiro destes coloca a 
ênfase na explicação sistêmica. Destaca-se a contribuição de Octavio Amorim Neto 
(2011), que estudou sessenta anos da política externa, tendo por unidade de análise 
os diferentes mandatos presidenciais e como variável a ser explicada a convergência 
com os Estados Unidos nas votações do Brasil na Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas. De todas as variáveis independentes utilizadas no modelo 
analítico do autor – inclusive econômicas e político-institucionais –, o fator mais 
significativo na explicação da convergência foram as capacidades materiais brasileiras, 
no sentido de que seu crescimento estava associado à diminuição da convergência 
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entre os dois países nessas votações.8 Replicando o mesmo modelo em trabalho 
posterior, comparando Argentina, Brasil e México e cobrindo o período 1946-2008, 
Amorim Neto e Malamud (2015) concluíram que os três variaram com relação aos 
impactos dos determinantes sistêmicos. Ainda que nos três casos o crescimento 
das capacidades materiais estivesse associado à diminuição da convergência com 
os Estados Unidos, na Argentina, o padrão de votação na Organização das Nações 
Unidas (ONU) tem sido determinado majoritariamente por fatores domésticos, 
apresentando uma trajetória mais errática que os outros dois. Por sua vez, o México 
apresentou um padrão mais sistêmico, enquanto o Brasil, um padrão mais com-
plexo na combinação dos determinantes, em que o impacto das forças sistêmicas é 
mediado por dinâmicas políticas domésticas, próximo ao padrão esperado de uma 
explicação realista neoclássica.

O rendimento analítico de explicações sistêmicas tende a ser maior quando 
se analisa um período relativamente longo, já que as primeiras sugerem tendências 
ou trajetórias e são menos precisas quando se examinam períodos mais curtos, em 
que pode estar presente uma combinação variada de determinantes. O estudo de 
Amorim Neto (2011, p. 74) aponta que, se a diminuição da convergência com os 
Estados Unidos nas votações brasileiras acompanha o crescimento das capacidades 
materiais, o período Lula se destaca como aquele em que a divergência é maior, 
registrando os mais baixos níveis de convergência com os Estados Unidos na série 
histórica. Resultado que sugere que variáveis domésticas também devem ser levadas 
em conta na análise desse período particular.

É o caso da contribuição de Tatiana Berringer (2015), que explica a inflexão 
da política externa na transição dos governos FHC para os governos Lula a partir 
de uma nova configuração do bloco de poder, com a ascensão da grande burguesia 
interna em seu interior. A partir de farta evidência empírica sobre a política externa 
de cada um desses governos, a autora conclui que existe uma relação de determi-
nação “entre a fração politicamente hegemônica e a posição de Estado na estrutura 
de poder internacional em determinada conjuntura histórica” (Berringer, 2015, 
p. 219). Essas diferenças na composição do bloco de poder se manifestaram na 
implementação do “neoliberalismo ortodoxo” nos governos de FHC e no projeto 
“neodesenvolvimentista” levado a cabo pelos governos de Lula.

Utilizando a mesma abordagem teórica da composição do bloco de poder, 
a autora, juntamente com Armando Boito (2014, p. 94-109), conclui que, ain-
da que o governo Lula não tenha rompido com o modelo capitalista neoliberal, 
a ascensão da grande burguesia interna foi responsável pelas iniciativas mais 
assertivas e desafiadoras ao status quo internacional, como foram a participação 

8. Para medir a posição do Brasil na hierarquia de poder internacional, Amorim Neto (2011, p. 140) utilizou o índice 
composto de capacidade nacional, que mede a fatia de um Estado em seis recursos considerados militarmente relevantes.
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no G20 comercial,9 a posição brasileira – em conjunto com a Turquia – na ques-
tão nuclear envolvendo o Irã e a postura reformista crítica, em sintonia com os 
demais BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) no âmbito do G20 
financeiro,10 com relação à posição dominante dos Estados Unidos e da Europa 
na ordem financeira liberal.

Finalmente, cabe apontar para outro argumento, em que o eixo da dominação 
de classe não é o fator preponderante, ainda que esteja presente indiretamente na 
consideração do quadro macro da economia política capitalista da política externa 
dos governos liderados pelo PT. Essa interpretação põe ênfase nas consequências 
para a política externa das escolhas políticas dos governos e dos interesses político-
-econômicos do conjunto das forças sociais que lhes deram sustentação.11

4 A AGÊNCIA DA POLÍTICA EXTERNA DOS GOVERNOS DO PT

Neste capítulo, adota-se esta perspectiva de análise para o exame da política externa 
dos governos liderados pelo PT. Assim sendo, propõe-se uma reformulação do 
argumento do realismo neoclássico, que nesta abordagem tem de mais relevante, 
qual seja, a combinação de fatores sistêmicos e domésticos – em particular a ideia 
de que a política externa está na intercessão da política doméstica e da política in-
ternacional. Essa dupla face da política externa – não apenas como política pública 
gerada no interior do Estado e insumo posterior da política internacional, mas 
também condicionada pela ordem assimétrica em que está inserida, combinando 
o funcionamento do sistema de Estados e do capitalismo global – confere agência 
à política externa, até mesmo em contexto de relativa subordinação àquelas injun-
ções sistêmicas. Segundo o realismo neoclássico, o crescimento das capacidades 
materiais de um Estado aumenta suas ambições internacionais.12 Essa indução 
pode ser mais forte em contexto de relativa desconcentração do poder interna-
cional, fruto de transformações geoeconômicas e geopolíticas, como ocorreu na 
primeira década dos anos 2000. Duas destas avultam: o descongelamento da ordem 
bipolar prévia, com o fim da Guerra Fria, e a ascensão da China no capitalismo 

9. Bloco de países formado na Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Cancún, México, 
que defende a agricultura como elemento-chave para avançar a Rodada de Doha.
10. Fórum econômico, criado em 1999, que reúne os ministros das finanças e presidentes de bancos centrais de dezenove 
países mais a União Europeia, a fim de auxiliar os países em desenvolvimento a superar as repercussões das sucessivas 
crises financeiras ocorridas durante a década de 1990, bem como viabilizar instrumentos para conter a instabilidade 
dessas economias. Com o aprofundamento da crise sistêmica global, após a falência do banco de investimento Lehman 
Brothers, em 15 de setembro de 2008, os países em desenvolvimento passaram a defender que a solução da crise 
exigia uma ampliação do sistema de coordenação internacional – concentrado no G8. Na reunião conjunta do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, no início de outubro de 2008, os países em desenvolvimento 
conseguiram convencer as economias industrializadas – então lideradas pelo presidente George W. Bush – a convocar 
uma cúpula de coordenação da crise global.
11. Para o desenvolvimento dessa argumentação em trabalhos com pequenas nuances, mas que convergem na ênfase 
colocada na dinâmica política e na natureza das coalizões de apoio e veto às orientações da política externa, ver Lima 
e Duarte (2013), Hirst e Lima (2015), Pinheiro e Lima (2016) e Milani e Pinheiro (2016).
12. Ver, por exemplo, Zakaria (1998).
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global. A conjunção desses dois movimentos ampliou o leque de opções políticas 
e econômicas para países situados na periferia do sistema-mundo, como o Brasil, 
atenuando o peso dos condicionantes estruturais e gerando maior poder de agência 
internacional para eles.

Agregando ao argumento do realismo neoclássico, que incorpora a estrutura 
institucional do Estado e sua capacidade de gerir e mobilizar recursos domésticos 
para transformar o poder potencial do Estado em poder real e pôr em prática 
uma política externa assertiva, sugere-se que as variáveis domésticas-chave a serem 
consideradas dizem respeito à orientação política e ideológica dos governos e às 
coalizões de apoio com que contam e de veto que enfrentam. Em um argumento 
contrafactual, pode-se especular que, ainda que as mesmas condições sistêmicas 
mais permissivas presentes nos governos liderados pelo PT – em especial até 2009 – 
estivessem também operando nos governos de FHC, é muito pouco provável que o 
último pusesse em prática uma política externa de autonomia. Nos governos FHC, 
a política externa foi um instrumento da política de estabilização macroeconômica. 
Seu principal objetivo era a recuperação da credibilidade internacional, abalada 
por anos de governo militar e pela prática prévia do modelo de substituição de 
importações, que implicava uma economia regulada e protegida. Tanto que suas 
primeiras iniciativas foram as políticas de privatização e abertura comercial e, no 
plano externo, a adesão aos regimes internacionais de direitos humanos, seguran-
ça internacional e controle da proliferação de armas nucleares. Os eventos mais 
representativos do alinhamento ao status quo global e de aceitação das  normas 
de segurança internacional foram a assinatura do Tratado de não Proliferação de 
Armas Nucleares e o reconhecimento da jurisdição supranacional da Corte de San 
José de Direitos Humanos, ambos em 1998.

De certa forma, a política externa de FHC, em especial no seu primeiro mandato, 
recuperou a política de prestígio de governos passados, com a retomada do ativismo no 
âmbito multilateral. Uma de suas qualificações, utilizadas pelos analistas, foi exatamente 
a ideia da “autonomia pela participação” ou de uma “política externa de credenciais”. 
Mas como apontado anteriormente, políticas de prestígio são políticas que visam à 
criação ou à recuperação de reputação junto às potências, e não se qualificam – na 
definição aqui utilizada – como políticas de corte autônomo (Milani, 2015).

As políticas exteriores dos governos de FHC e de Lula constituíram dois 
exemplares típicos das respostas brasileiras às transformações da ordem global que 
se seguiram ao fim da Guerra Fria, à globalização do capitalismo e à ascensão da 
China.13 Resumindo de uma forma um tanto simplificada, o primeiro privilegiou 
a dimensão geoeconômica global, com consequências prescritivas, no sentido de 
um alinhamento mais estreito com as potências ocidentais e com o status quo 

13. Esse parágrafo e os dois seguintes estão baseados em Hirst e Lima (2015, p. 278-296).
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dominante e do abandono das teses terceiro-mundistas prévias de aliança com os 
países em desenvolvimento, e, portanto, com menor peso normativo conferido às 
motivações de solidariedade e identidade com os países do Sul. Ao contrário, os 
componentes prescritivos da ação externa dos governos Lula tinham por base as 
contradições inerentes à globalização policêntrica e a atuação sobre as brechas criadas 
por essas contradições, tendo-se em vista os objetivos e os interesses brasileiros em 
um mundo em transformação.14 Ao contrário do primeiro modelo, prevaleceu o 
diagnóstico de uma ordem em transição para contornos mais multipolares. Nessa 
visão, a América do Sul passou a ser vista como um dos polos possíveis dessa nova 
ordem em constituição com o iniciar da relativa desconcentração do poder global, 
em função da posse de ativos e recursos estratégicos, da inexistência de conflitos 
intrarregionais e da relativa estabilidade de suas instituições quando comparada 
com outros espaços nacionais no Sul geopolítico.15

A redemocratização, nos anos 1980, acentuou o fenômeno da presidencia-
lização da política externa, isto é, o incremento da diplomacia presidencial e da 
politização da política externa, tendência acentuada no governo Lula, que, quando 
comparado com seu antecessor e sua sucessora, aparece como um ponto fora da 
curva (Cason e Power, 2009). Como reflexo desse processo, a política externa passou 
a integrar as plataformas políticas dos dois principais partidos políticos de então, 
o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o PT. Em trabalho recente, 
Tiago Nery (2014) aponta para as diferenças programáticas entre as principais 
forças político-partidárias que disputaram as eleições presidenciais nos últimos 
vinte anos. Três divergências são bastante significativas: as relações com os países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, a conformação da Área de Livre Comércio 
nas Américas (Alca) e a integração regional.

No contexto da eleição sucessiva de três governos liderados pelo PT, as di-
ferenças programáticas de ambos os partidos manifestaram-se de forma clara no 
pleito presidencial de 2014. A coalizão liderada pelo PT defendeu a continuidade 
da cooperação Sul-Sul, a importância da política regional do país na América 
do Sul, as novas instituições sul-americanas – como a União das Nações Sul-
-Americanas (Unasul) e o Conselho Sul-Americano de Defesa –, a aposta em uma 
ordem multipolar e na difusão do poder global e a ênfase na formação de coalizões 
de geometria variável – a exemplo do Fórum Índia, Brasil e África do Sul (IBAS), 
do BRICS e do G20 comercial – e no relacionamento com os países emergentes; 
em particular, em foros mais exclusivos, como o G20 financeiro. Ao contrário, a 
coalizão liderada pelo PSDB criticou o viés excessivo na direção da cooperação 
Sul-Sul e defendeu o retorno de um relacionamento mais estreito com os Estados 

14. O conceito de globalização policêntrica é discutido em Baracuhy (2015).
15. Para essa visão da América do Sul, ver Guimarães Neto (2006) e Garcia (2008).
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Unidos e a União Europeia. A crítica maior estava dirigida ao alegado “isolamento” 
do Brasil no comércio global e a necessidade de sua participação nas cadeias globais 
de valor, defendendo uma mudança radical na estratégia comercial dos governos 
liderados pelo PT. Neste particular, o PSDB defendeu a flexibilização do Mercosul 
e a assinatura de acordos de livre comércio com países de fora da região, em especial 
o acordo Mercosul-União Europeia.

Os primeiros oito anos de governo liderado pelo PT foram um período de 
significativa transformação da inserção internacional do Brasil, seja no plano econô-
mico, seja no plano político. Em parte, a internacionalização econômica respondeu 
às transformações do capitalismo brasileiro, mas outra parte foi resultado das polí-
ticas que propiciaram não apenas a consolidação da ordem capitalista no país, mas 
também o alargamento de sua base social, a partir da expansão da cidadania política 
e da inclusão pelo consumo de parcela ponderável das classes menos favorecidas.

Nos governos Lula, a política exterior retomou a condição de instrumento de 
desenvolvimento. Dessa forma, combinou uma política internacional de revisionismo 
soft das principais instituições internacionais, políticas ativas de desenvolvimento 
industrial e tecnológico e políticas populares voltadas para a expansão da cidadania 
social e política. À internacionalização econômica – seja por meio das empresas 
nacionais, seja por meio da competitividade das commodities agrícolas e minerais no 
mercado global – foi adicionado um componente de internacionalização política. 
Esta última se manifestou na participação do Brasil em inúmeros foros e arenas de 
negociação global, em campos variados, como o comercial, o financeiro, o agrícola, o 
de mudança climática, o de segurança internacional, entre outros. A consolidação da 
ordem burguesa e o alargamento da sua base social levaram analistas de fora do país 
a apontarem o Brasil como um legítimo representante da social-democracia do Sul.

Transformações dessa natureza tendem a provocar conflitos distributivos acirra-
dos na articulação das posições negociadoras internacionais, que acabam induzindo 
a combinação de um misto de estratégias defensivas e ofensivas – às vezes em uma 
mesma questão –, em função da superposição de interesses contraditórios envolvi-
dos na negociação internacional. A esse respeito, uma das principais estratégias dos 
governos Lula foi trazer esse conflito para o âmbito do Estado, seja pela criação de 
mecanismos de concertação formal, como o Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, seja por instrumentos informais, ad hoc. Um exemplo revelador 
foi o grupo de trabalho (GT) informal – coordenado pelo MRE durante a Rodada 
Doha – para a costura da posição brasileira nas negociações agrícolas, no âmbito 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), em que participaram não apenas 
as instâncias burocráticas envolvidas nas questões de comércio e agricultura, mas 
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também representantes do agronegócio e dos trabalhadores agrícolas reunidos na 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).16

Outra consequência também visível da dupla internacionalização política e 
econômica empreendida desde 2003 foi a transformação da estrutura burocrática 
do Estado brasileiro, com a criação ou recomposição de espaços administrativos e 
gerenciais com atividade internacional, seja na formação da posição negociadora 
do país em temas variados, seja em atividades diversas de cooperação para o de-
senvolvimento com países do Sul, as quais transformaram o processo clássico de 
formação da política externa com base no alegado insulamento diplomático do 
MRE e em sua também alegada autonomia no processo de formulação da política 
externa. Certamente, a visão desta última como resultado da ação de um ator uni-
tário não mais corresponde ao que ocorria no país, e isso poderia ser consequência 
ou legado dessa recomposição administrativa, que abriu o Estado à participação de 
novas constituencies, originadas do mundo social para além da esfera empresarial.

Contudo, a internalização, no plano doméstico, da política externa dos go-
vernos liderados pelo PT deixou a desejar. No campo da cooperação internacional 
para o desenvolvimento – uma de suas mais estudadas realizações –, pouco foi feito 
para modernizar a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), garantir sua autonomia 
ante o MRE e modificar procedimentos operacionais pouco ortodoxos.17 Apesar da 
importância assumida, em termos do volume e do alcance da cooperação do Brasil 
com os países do Sul, não se promulgou um marco regulatório desta. Também 
faltou instituir mecanismos para garantir transparência à política externa, como a 
criação de espaços formais de consulta abertos aos mais diversos setores da socie-
dade civil, como existe no caso de várias das políticas públicas e como foi sugerido 
por atores da sociedade civil, a partir da proposta de constituição do Conselho 
Nacional de Política Externa (Conpeb). Apesar de iniciativas como os Diálogos 
da Política Externa, realizados entre fevereiro e abril de 2014, seus resultados não 
foram publicados, e, com isso, a política externa carece de seu Livro Branco.

Ao fim e ao cabo, a política externa consiste na projeção externa da concep-
ção de país elaborada no plano interno. A política de viés autônomo dos governos 
liderados pelo PT pode ser, assim, considerada a projeção externa de sua política 
de inclusão social no plano doméstico. Sua politização doméstica foi consequência 
dessa vinculação. Assim sendo, suas inovações foram objeto de crítica constante 
por aqueles que defendiam outras estratégias. Duas ordens de crítica são particu-
larmente reveladoras dessa clivagem.

16. Para uma relevante análise do novo contexto negociador doméstico na formação das posições diplomáticas brasileiras 
em fóruns multilaterais, ver Carvalho (2010).
17. Devo essa observação a Carlos Milani, que realizou ampla pesquisa sobre a história institucional da ABC, que será 
publicada em breve. 
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Com relação à região, foi possível conciliar, por um bom tempo, uma pers-
pectiva estratégica de solidariedade e com foco no longo prazo, informada pelo 
duplo objetivo de vincular a prosperidade brasileira à prosperidade dos vizinhos 
e atenuar a assimetria estrutural entre o país e seus vizinhos, bem como, simulta-
neamente, projetar os interesses comerciais e das grandes empresas brasileiras na 
região. Naturalmente que a política regional não escapou de tensões e contradições 
e dilemas, exatamente por conciliar interesses potencialmente opostos. Ademais, a 
adesão ao projeto regional liderado pelo PT não foi unânime entre as elites econô-
micas, as associações empresariais e os setores políticos conservadores. A política 
dos governos liderados pelo partido também provocou descontentamento com 
respeito ao seu componente ativista e à ambição de participar nos circuitos globais 
de decisão – em particular, em temas de segurança internacional –, para além de 
sua tradicional atuação nos âmbitos multilaterais de comércio e desenvolvimento. 
O maior envolvimento nas operações de paz da ONU gerou sensibilidades internas 
ao flexibilizar sua tradicional defesa do princípio de não intervenção. A atuação 
brasileira em questões internacionais sensíveis, como a intermediação conjunta com 
a Turquia nas negociações nucleares com o Irã em 2010, também gerou reservas 
domésticas, porém de outros setores. Nessas atuações, a política externa foi além 
da tradicional política de prestígio, e envolveu-se em questões de alta política que 
tradicionalmente se evitariam, com o objetivo de garantir uma posição neutra em 
situações de mediação entre os países do Norte e do Sul.

A crítica ao ativismo brasileiro nas esferas da alta política enfatizou a ausência 
de “excedentes de poder” que habilitassem o país a participar das grandes decisões, 
que sempre implicam algum risco, especialmente para países sem instrumentos 
de “poder duro”. Por sua vez, deve-se considerar que, para participar e ser levado 
em conta pelas potências nas discussões de questões de alta política global, e não 
apenas demonstrar poder, como na clássica política de prestígio, o país deveria 
construir uma capacidade militar suficiente para dissuadir potenciais interesses 
externos em apoderar-se de ativos e recursos estratégicos existentes em nosso 
território e de nossos vizinhos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fim do ciclo dos governos liderados pelo PT significa uma profunda revisão de 
sua política externa de corte autonomista. Até onde vai essa reversão, é difícil pre-
ver, pois estamos em pleno processo de restauração da ordem pregressa. O tempo 
transcorrido desde o impeachment é muito curto para uma avaliação do que vai 
restar do legado da política liderada pelo partido.

De forma a concluir, deixam-se duas observações finais. Em primeiro lugar, o 
cenário atual parece confirmar o argumento de que a política externa é uma política 
pública sujeita à variação, com a mudança de governos com diferentes orientações 
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político-ideológicas. Em segundo lugar, cabe a pergunta: Por que a política externa 
dos governos liderados pelo PT, saudada por tantos como um exemplar da social-
-democracia no Sul, não se enraizou na sociedade? Mas essas são questões para 
outras investigações e trabalhos futuros.
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