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1. RESUMO

Uma análise da política externa do Brasil e de suas relações com a América do Sul, no sentido de 
constatar as suas pretensões e possibilidades dentro da agenda nacional do Brasil a partir de 2003.

2. INTRODUÇÃO

A ampliação  do  sistema  de  relações  internacionais  do  Brasil  na  última  década  resultou  da 
consolidação da estabilidade político-econômica nacional, do incremento do poder nacional e da 
reafirmação de uma agenda externa assertiva em nível bilateral e multilateral. Desta forma, houve 
uma alteração relativa na posição do país no equilíbrio de poder mundial, com a elevação de sua 
projeção regional ao âmbito global. Esta dimensão global somente foi alcançada com a construção 
de um novo projeto e discurso para a América do Sul da parte da política externa brasileira, que 
identificou este espaço como preferencial de sua ação e interesses geopolíticos e geoeconômicos, 
com ênfase na cooperação Sul-Sul. Embora esta trajetória de priorizar a América do Sul como 
plataforma de ação externa inicie-se na década de 1970, consolidando-se com o estabelecimento do 
MERCOSUL nos  anos  1990,  foi  somente  a  partir  do  século  XXI  que  se  pode  observar  um 
adensamento da liderança regional  brasileira  visando sua projeção global.  Todavia,  a  expressão 
dúbia desta liderança e os padrões de relações extrarregionais e multilaterais da pauta de política 
externa  sugerem que  o  que  surge  como  ação  prioritária  por  vezes  é,  apenas,  instrumental,  na 
consecução dos interesses mais abrangentes do país no âmbito mundial. Frente a este cenário, o 
objetivo deste projeto é examinar de que forma a América do Sul insere-se no quadro das relações 
internacionais do Brasil  como espaço de cooperação sul-sul,  e a ambiguidade envolvida na sua 
definição como prioridade ou instrumento da projeção global do país.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo  deste  projeto  é  examinar  de  que  forma a  América  do  Sul  insere-se  no  quadro  das 
relações internacionais do Brasil como espaço de cooperação sul-sul, e a ambiguidade envolvida na 
sua definição como prioridade ou instrumento da projeção global do país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Caracterizar o novo paradigma da política externa do Brasil e a sua compatibilidade com a 
posição relativa de ator global no equilíbrio de poder mundial do século XXI assumida pelo país;
– Analisar  a  política  externa  do  Brasil  para  a  América  do  Sul  e  seus  componentes  de 
integração social, política, econômica e energética;
– Caracterizar o papel da América do Sul no novo discurso de política externa do Brasil, 
diferenciando o significado atribuído ao Mercosul e à América do Sul;
– Avaliar como o Brasil define conceito de cooperação Sul-Sul em sua agenda de política 
externa;
– Analisar de que forma o Brasil aplica o conceito de cooperação de Sul-Sul em relações Sul-
Sul específicas, comparando os intercâmbios na América do Sul (e os processos de integração) e os 
demais da pauta Sul-Sul;
– Analisar o caráter e o papel dos processos sul-americanos de integração na estratégia de 
inserção internacional do Brasil e diferenciar o impacto desses processos nos eixos de cooperação 
Norte-Sul e Sul-Sul (extrarregional)



4. METODOLOGIA

Os  estudos  de  política  externa  brasileira  não  geraram  uma  teoria  explicativa  das  ações 
internacionais  do  Brasil  e,  as  aplicações  das  teorias  das  relações  internacionais  às  relações 
internacionais do Brasil não foram significativamente satisfatórias. O resultado foi o predomínio de 
modelos interpretativos para os diferentes períodos históricos, análises qualitativas e de conjuntura 
para se abordar o Brasil no sistema internacional.Tendo como base os objetivos acima descritos, o 
projeto de pesquisa será desenvolvido a partir da interação de três níveis de análise:

A) Nível Sistêmico: Objetiva mapear o contexto no qual se insere o Brasil e sua política externa, 
avaliando as principais tendências das relações internacionais contemporâneas. Trata-se do plano de 
fundo no qual  o país deve desenvolver sua agenda internacional.  A concretização desta  análise 
envolverá  uma  revisão  bibliográfica  das  teorizações  sobre  as  recentes  mudanças  no  sistema 
internacional tanto a partir das teorias das relações internacionais como das teorias de economia 
política internacional.

B)  O  segundo  nível  envolverá  a  análise  das  alianças  Sul-Sul  estabelecidas  pelo  Brasil  e 
particularmente  sobre  a  política  externa  brasileira  para  a  América  do  Sul.  O  resultado  desse 
exercício deve fundamentar a construção intelectual do sistema de relações internacionais no qual o 
Brasil está inserido e como a política externa brasileira se posiciona no seu interior, identificando 
suas prioridades em escala hierárquica.

C) No terceiro nível, o objetivo é comparar a prática da política externa brasileira na América 
do Sul com a prática e o discurso brasileiro em suas relações extrarregionais Sul-Sul e no âmbito 
das instituições multilaterais. Para o desenvolvimento do primeiro nível de análise a pesquisa está 
pautada basicamente em pesquisa bibliográfica procurando identificar os novos debates teóricos nas 
relações  internacionais  e  avaliando  a  capacidade  explicativa  e  analítica  destes  paradigmas  em 
relação à política exterior do Brasil, país que ao mesmo tempo é a grande potência sul-americana e 
uma potência medial, sem artefatos nucleares, em âmbito mundial. Esta duplicidade de papéis é um 
dos maiores  obstáculos  para  uma teorização adequada do Brasil  e  de  sua projeção no sistema 
internacional contemporâneo. A abordagem para o segundo e o terceiro nível envolverá além da 
pesquisa bibliográfica e documental, a realização de entrevistas com diplomatas do Brasil e dos 
países  vizinhos  para  confrontar  a  nossa  hipótese  de  trabalho  com a  visão  dos  formuladores  e 
executores da política externa.

5. DESENVOLVIMENTO

Embora a trajetória de priorizar a América do Sul como plataforma de ação externa inicie-se na 
década  de  1970,  consolidando-se  com o  estabelecimento  do  MERCOSUL nos  anos  1990,  foi 
somente  a  partir  do  século  XXI  que  se  pode  observar  um adensamento  da  liderança  regional 
brasileira visando sua projeção global. Todavia, a expressão dúbia desta liderança e os padrões de 
relações extrarregionais e multilaterais da pauta de política externa sugerem que o que surge como 
ação prioritária por vezes é, apenas, instrumental, na consecução dos interesses mais abrangentes do 
país no âmbito mundial. Frente a este cenário, o objetivo deste projeto é examinar de que forma a 
América  do  Sul  insere-se  no  quadro  das  relações  internacionais  do  Brasil  como  espaço  de 
cooperação sul-sul, e a ambiguidade envolvida na sua definição como prioridade ou instrumento da 
projeção global do país.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

– Levantamento  bibliográfico  de  discursos  dos  Presidentes  e  Ministros  das  Relações 
Exteriores do ano 2003 até a presente data;



– Levantamento bibliográfico de livros e artigos em revistas especializadas;
– Levantamento bibliográfico de artigos da Imprensa (Valor Econômico, Estado de São Paulo, 
O Globo, Folha de São Paulo e The Economist);
– Apresentação da primeira síntese sobre o levantamento dos discursos do presidente Lula e 
do Ministro Amorim;
– Apresentação da segunda síntese sobre o levantamento dos discursos da presidenta Dilma e 
dos Ministros Patriota e Figueiredo.
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