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RESUMO

O presente estudo analisa a Política Externa Brasileira entre os anos de 1995 e
2010, período concernente aos governos dos presidentes Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Nosso objetivo é fazer uma explanação dentro deste período, enunciando como se
deu o comportamento externo brasileiro perante o mundo, de forma geral, e à
Argentina, de forma particular, durante os governos desses dois representantes,
ressaltando a inter-relação e a interdependência entre os dois países, ante suas
respectivas idiossincrasias.
A evidente interdependência de Brasil e Argentina durante os últimos anos frutificou
no cenário de formação do Mercado Comum do Sul, além de outros projetos de
caráter bilateral – não sem uma série de obstáculos e de outras propostas para
integração regional.
Estruturamos nosso estudo sob a perspectiva de que a compreensão da política
internacional possa ser bem compreendida através da análise em dois níveis que se
entrelaçam: o âmbito externo e o doméstico, como apreciado por Robert Putnam.
Confrontamos essa abordagem – de caráter liberal – a situações em que a relação
entre os países demonstra que, aquém da construção de projetos de integração, a
abordagem realista das relações internacionais permanecerá sempre presente em
política externa.

Palavras-chave: Política Externa Brasileira, Argentina; Fernando Henrique Cardoso;
Luiz Inácio Lula da Silva.

ABSTRACT

The present study analyzes the Brazilian Foreign Policy from 1995 until 2010, period
concerning to the governments of the former presidents Fernando Henrique Cardoso
and Luiz Inácio Lula da Silva.
Our objective is to make an explanation within this period, stating how was the
Brazilian external behavior towards the world, in general, and Argentina, in particular,
during these two governments, emphasizing the interrelation and the
interdependence between the two countries, before their respective idiosyncrasies.
The evident interdependence of these two countries over the last few years has
flourished in the formation of the Southern Common Market, as well as other bilateral
projects - not without a series of obstacles and other proposals for regional
integration.
We structured our study from the perspective that the understanding of international
politics can be well comprehended through the intertwined two-level analysis: the
external as well as the domestic sphere, as enunciated by Robert Putnam.
We confront this liberal approach to situations in which the relationship between
these countries demonstrates that, with short construction of integration projects, a
realistic approach to international relations will always be present in foreign policy.

keywords: Foreign relations of Brazil, Argentina; Fernando Henrique Cardoso; Luiz
Inácio Lula da Silva.
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INTRODUÇÃO
A questão da análise quanto ao relacionamento do Brasil com seu
entorno não é recente. Há uma grande quantidade de estudos a respeito das
relações de nosso país com seus vizinhos, sobretudo, dentro da esfera sulamericana. Neste trabalho, buscaremos analisar a política externa brasileira para a
Argentina durante os mandatos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso (19952002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Justificamos este objeto de estudo pela importância deste
relacionamento durante os quatro mandatos presidenciais consecutivos de nossa
História recente com um país que é notoriamente importante dentro da Política
Externa Brasileira.
De fato, a relação entre os dois países é anterior ao surgimento dos
dois Estados tal como hoje os conhecemos. Brasil e Argentina guardavam uma
herança dos conflitos entre Portugal e Espanha na região da Bacia do Prata – local
que, segundo a interpretação do professor Leonel Itaussu Almeida Mello, fora o que
se transformou no palco dos mais numerosos e cruentos conflitos bélicos travados
entre aqueles países no âmbito da América do Sul (MELLO, L., 2002, p.133).
Identificamos que os conflitos ocorridos ainda no período colonial
entre as duas Coroas Ibéricas ajudam a compreender em certa medida a rivalidade
que imperou entre esses Estados durante boa parte de suas respectivas Histórias, e
de como a partir deles, criou-se um estigma de competição que só fora superado
recentemente. Para Candeas esta rivalidade:
[...] nasce da percepção historicamente negativa do papel do Brasil
no processo de consolidação territorial da Argentina e cresce com o
temor de um suposto desígnio hegemônico brasileiro. Seja como
projeto geopolítico tendente a firmar um espaço de domínio sobre as
nações vizinhas (―expansión imperial‖), obstaculizando iniciativas de
integração subregional que o excluíssem, seja como resultado da
preponderância econômica e industrial, ou ainda como representante
do imperialismo norte-americano. (2010, p.122).

Esta herança também mereceu a atenção de Leonel Mello:
No âmbito das relações bilaterais, cada país produziu de si uma
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autoimagem idealizada e construiu do outro uma visão
preconceituosa, ambas refletindo parcialmente o descompasso
existente entre os processos de desenvolvimento brasileiro e
argentino. Na percepção argentina, o Brasil era portador de uma
irrefreável vocação expansionista, herdada do "espírito bandeirante"
e da geofagia lusitana; na percepção brasileira, a Argentina
acalentava um ethos irredentista, cujo sonho era a restauração do
antigo Vice-Reino do Prata hegemonizado por Buenos Aires.
Alimentado por esses estereótipos, desde o início do século XIX o
relacionamento entre os dois países oscilou pendularmente entre o
conflito e a cooperação. (2002, p.139).

De que forma esta relação de conflito e rivalidade torna-se uma
relação de integração e de ―amizade1‖? E como esta nova perspectiva de
relacionamento pode ser lida sob a perspectiva na busca de inserção internacional
brasileira?
De antemão, é preciso ponderar que as orientações de cada um
dos presidentes brasileiros em análise tenderão a ser influenciadas por atores tanto
de dentro, como de fora do espectro estatal. Assim, faz-se necessária a discussão
quanto à participação destes atores e sua influência na formulação da Política
Externa Brasileira (o que faremos no primeiro capítulo desse estudo).
De certo, o objetivo de nossa investigação não se limitará a
estabelecer um juízo de valor restritivo à visão de mundo dos dois presidentes
brasileiros e de como estas visões influenciaram no comando das relações externas
brasileiras. Antes, é necessário que se indague se essas convicções em si são
suficientes para a construção de uma dada orientação em relacionamento externo,
e se há uma distinção tão grande entre o entendimento de mundo de Fernando
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
No Brasil, os princípios nacionais de ação externa são previstos
explicita e categoricamente em sua Carta Magna. A Constituição Federal em seu
artigo 4º orientou como princípios nacionais: a independência nacional; a
prevalência dos direitos humanos; a autodeterminação dos povos; a não1

Preferimos utilizar a expressão entre aspas para fugir do aspecto estritamente romântico do
entendimento constantemente encontrado na literatura entre a relação destes dois países. Nesta
esteira, acompanhamos a ponderação de Bernal-Meza (1998, p.105): “[...] os países não têm
amigos ou inimigos; têm interesses e sobre eles se constroem laços de amizade, cooperação ou
conflito.”
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intervenção; a igualdade entre os Estados; a defesa da paz; a solução pacífica dos
conflitos; o repúdio ao terrorismo e ao racismo; a cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade; a concessão de asilo político, e, por fim estabeleceram
os constituintes que nosso país: ―buscará a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.‖
A busca pela integração regional é, portanto, estabelecida como
princípio e objetivo na Constituição brasileira. Os legisladores, ao estabelecerem o
ímpeto da formação de uma comunidade latino-americana de nações, já dão
coordenadas de uma visão geoestratégica que deveria nortear – com o perdão do
trocadilho - a condução dos assuntos estrangeiros no Brasil.
Todavia, na prática, haverá outra delimitação geográfica quanto
aos países que farão parte desta comunidade de Nações à Política Externa
Brasileira. O conceito de América do Sul e não o conceito de América Latina será o
que pautará o direcionamento exterior mais recente do Brasil, e até a metade do
século XX seus interesses e atenções se concentrarão, sobretudo, na região do rio
da Prata (BANDEIRA, 2006, p.269). Embora, o país também desprenda esforços
em outras duas frentes de atuação dentro da América do Sul: a Bacia Amazônica e
o Atlântico Sul, cada qual com seus objetivos específicos, como aponta Miyamoto
(2009, p.98).
Dentre os direcionamentos da Política Externa Brasileira, podemos
identificar alguns princípios que serão constantemente enunciados por diferentes
autores, dentro desta dinâmica: a busca pela inserção do país no Sistema
Internacional (BECARD, 2009, p.9); a autonomia e a independência dentro desse
Sistema Internacional (ALVES, 2008, pp.30-31) através de um respeito ao direito
entre os Estados (CERVO, 2008, p.28) sob uma hegemonia de interpretação
realista do ponto de vista das Relações Internacionais (PINHEIRO, 2004, pp. 8-9).
Dada sua dimensão continental, sua preponderância regional e o
anseio de exercer liderança aos vizinhos, embora isso seja reiteradamente negado
oficialmente, a Chancelaria Brasileira também pautar-se-á externamente no que
Amado Cervo chamou de ―cordialidade oficial‖- fazendo cumprir o ímpeto de

18

integração do país com seus vizinhos. Nas palavras de Cervo:
A cordialidade oficial aconselha conduta regional que não ostente a
grandeza nacional e a superioridade econômica e que elimine gestos
de prestígio, mas que se guie pela realização dos interesses do
Brasil sobre os dos vizinhos, seja pela cooperação, seja pela
negociação, e fortaleça seu poder internacional [...] (CERVO, 2008,
p.30).

No âmbito teórico, este trabalho usará das ferramentas de análise
oferecidas pela Ciência Política e pelas Relações Internacionais – esta, chamada
por Lorenzini e Doval (2013, p.11) como " una de las hijas más jovenes de las
ciências sociales ", e que para Mello:
[...] alcançou, na ciência social contemporânea, um papel de
destaque pela importância que os fenômenos internacionais e
transnacionais adquiriram entre os fenômenos políticos e sociais
devido à vertiginosa expansão e crescente aprofundamento do
processo de globalização política e econômica. (1996, p.9).

Julgamos que tanto o país escolhido por conta de seu
relacionamento histórico com o Brasil, a Argentina, como o período temporal, os
anos de 1995 a 2010, e os dois mandatários brasileiros que conduzirão o Brasil
nesse período, são extremamente ricos para a discussão acadêmica. Uma
infinidade de questões podem ser levantadas, como, por exemplo:
a) Sob qual o cenário se dará a mudança de relacionamento entre
esses países e de que forma ela será conduzida durante os
anos Cardoso e Lula;
b) Como responderam os países à emergência de uma ―Nova
Ordem Mundial‖, suplantada com o fim da chamada ―guerra fria‖,
entre si e em relação ao Sistema Internacional nesse novo
cenário político e econômico no final do século XX;
c) Como as decisões no âmbito externo de um mundo que passou
a ser ainda mais interdependente trouxeram consequências à
esfera doméstica desses países;
d)

De que forma essa mesma interdependência digeriu o colapso
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político, econômico e social na Argentina em sua grave crise no
ano de 2001;
e) De que forma a hipotética afluência ideológica entre os governos
Lula

e

Kirchner

contribuiu

para

a

construção

de

um

relacionamento mais profícuo.
Procuramos contribuir no campo dessas discussões nesse trabalho.
Para tanto, organizamos este estudo nos quatro capítulos que serão ordenados da
seguinte maneira:
No capítulo 1 - As Relações Internacionais e a tomada de
decisão da Política Externa Brasileira; faremos uma breve explanação de alguns
conceitos caros às Relações Internacionais, fornecendo o embasamento teórico
para o desenvolvimento desse estudo, para, em seguida, propor a discussão sobre
os atores responsáveis pela formulação da política externa no Brasil.
No capítulo 2 - A redemocratização e a construção do
entendimento; abordaremos o processo pelo qual Brasil e Argentina passam a
superar a etapa de rivalidade de seu relacionamento e iniciam uma etapa de maior
entendimento. Dessa feita, apresentaremos ao leitor as ações históricas de
construção dessa perspectiva de entendimento, que se inicia de forma incipiente
durante o final do período militar desses países e que ganha maior robustez durante
os governos Alfonsín e Sarney. Nesse capítulo, por uma questão lógica e para a
melhor compreensão de nosso objeto de estudo, também acompanharemos as
mudanças ocorridas entre esses países tanto na esfera bilateral, como, em âmbito
global durante os governos Fernando Collor de Mello e Itamar Franco no Brasil e de
Carlos Menem na Argentina.
Após este apanhado, nos sentiremos confortáveis para discorrer,
por fim, a cerca de nosso objeto de estudo. O que será feito no capítulo 3, intitulado
A Política Externa Brasileira para a Argentina durante os governos Fernando
Henrique Cardoso; e 4, A Política Externa Brasileira para a Argentina durante
os governos Luiz Inácio Lula da Silva.
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1 - AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E A TOMADA DE DECISÃO DA
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA
Este trabalho buscará analisar o comportamento externo brasileiro
durante um período delimitado de tempo quanto a um país específico. Faremos,
portanto, uma Análise da Política Externa (APE), tema recorrente no campo das
Relações Internacionais e da Ciência Política, mas que possui algumas
especificidades.
Pinheiro e Salomón (2013, p. 40) aduzem que esse campo de
estudo possui foco em análises de ações internacionais de unidades particulares,
como, por exemplo, o estudo da política externa de governos específicos,
considerando seus determinantes, objetivos, tomada de decisões e ações
efetivamente realizadas. Essas delimitações da APE com relação às Relações
Internacionais são apontadas por Diego de Jesus, para o qual:
Grande parte das teorias de Relações Internacionais busca examinar
os resultados das interações de Estados e inclui suposições gerais
sobre as suas ações, sem explicar seu comportamento em grande
detalhe ou em todos os casos. Já a Análise de Política Externa
permite explicar as decisões e os comportamentos estatais
específicos. [...] Além de identificar o ponto de interseção entre os
determinantes materiais e ideacionais básicos do comportamento
estatal nos seres humanos e permitir a incorporação de um conceito
mais robusto de agência à Teoria de Relações Internacionais, a
Análise de Política Externa possibilita ir além da simples descrição e
da postulação de generalizações com base em leis gerais de
comportamento estatal para uma explicação mais completa do
comportamento estatal que requer a consideração das contribuições
dos seres humanos. (2014, p.82).

Em nosso caso, realizaremos a análise de como se conduziu a
Política Externa Brasileira para um país que julgamos ter bastante relevância
histórica dentro da perspectiva nacional: a Argentina, durante um lapso temporal de
16 anos, dividindo essa análise nos dois presidentes brasileiros que governaram o
país durante o período: Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2010).
Nosso objetivo é fazer uma explanação dentro deste período,
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enunciando o comportamento em Política Externa Brasileira cumprida por esses
dois diferentes representantes, ressaltando a inter-relação e a interdependência
entre os dois países, dentro de suas respectivas idiossincrasias.
Nossa abordagem será a de que a política externa possa ser bem
compreendida através de uma análise em dois níveis, como apresentado por
Putnam (1988), segundo o qual: “Domestic Politics And International Relations are
often

somehow

entangled.”

Para

este

autor,

diferentemente

das

teorias

estatocêntricas, de viés realista, a abordagem de dois níveis reconhece a
inevitabilidade do conflito doméstico em relação às exigências do ―interesse
nacional‖.
Esse tipo de abordagem, próxima ao liberalismo em relações
internacionais, ficará marcada no texto ao explicitarmos a inter-relação entre o
âmbito doméstico e externo na formulação da política externa de nosso país.
Entretanto, não negamos que também alguns dos princípios realistas das relações
internacionais estarão intrinsecamente presentes no centro de nosso objeto,
quando, por exemplo, demonstramos a questão do equilíbrio do poder entre Brasil e
Argentina no âmbito sul-americano.
Desta feita, veremos neste estudo como a forma de se conduzir a
política externa do Brasil à Argentina durante os anos de 1995 a 2010 foi alterada
em alguma medida, embora se conserve no cerne uma constante chamada por
alguns autores como ―tradição‖, condicionando-se tanto aos objetivos e visões dos
dois diferentes presidentes do período quanto à conjuntura Argentina e também aos
formuladores de política externa daquele país.
A explicação de Putnam em seu trabalho quanto à análise em dois
níveis é a seguinte: no nível nacional, os grupos domésticos perseguem seus
objetivos pressionando o governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e
os políticos buscam o poder constituindo coalizões entre esses grupos. No nível
internacional, os governos nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades
de satisfazer as pressões domésticas, enquanto minimizam as consequências
adversas das evoluções externas. Para o autor, nenhum dos dois jogos pode ser
ignorado pelos tomadores de decisão, pois seus países permanecem ao mesmo
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tempo interdependentes e soberanos.
Em consonância a essas premissas, Figueira (2011) aduz que para
a realização de uma análise de Política Externa, devemos partir do pressuposto de
que não apenas a estrutura internacional determina a atuação diplomática, mas que
também a política externa é resultado da dinâmica interativa entre os ambientes
doméstico e internacional.
Além de realizar a análise sob estas duas premissas, propomos que
o advento de uma ―Nova Ordem Mundial‖ impôs mudanças na esfera da atuação
externa tanto no Brasil como na Argentina. Faz-se necessário antes de realizar a
análise de nosso objeto, expor alguns dos conceitos relacionados ao campo das
Relações Internacionais, para, em seguida, apresentar ao leitor a discussão de
como são formuladas e como é conduzida a política externa no Brasil.
1.1 - As Relações Internacionais como instrumento de análise

Embora o estudo das relações entre os países remonte à
antiguidade, as Relações Internacionais como campo de estudo acadêmico

foi

criado em 1917, durante o período da Primeira Guerra Mundial, na universidade de
Aberystwyth no País de Gales, com um objetivo claro: organizar um espaço para
investigação que enfocasse as interações entre os países no que se refere aos
conflitos bélicos, para assim, livrar a humanidade das consequências das guerras
(MESSARI e NOGUEIRA, 2005, p.3). Como escreveu Edward H. Carr em 1939,
esse conflito mundial passou a chamar a atenção de todos quanto à necessidade
em se compreender melhor a relação entre os países, dada que essas ações
afetam diretamente a vida dos indivíduos, como no caso das guerras:
A guerra de 1914-18 pôs um fim na opinião de que a guerra é um
assunto que afeta unicamente soldados profissionais e, fazendo isto,
dissipou a impressão correspondente de que a política internacional
podia ser deixada com segurança nas mãos dos diplomatas
profissionais. (CARR, 2001, p.04).

Nesse mesmo texto, o autor tece críticas aos primeiros acadêmicos
que, sob sua ótica, se propuseram a realizar o projeto da compreensão das
relações entre os países através de interpretações muito normativas, classificando23

os como ―utópicos‖ já que se propunham a realizar suas reflexões de como o
mundo nesse campo ―deveria ser”, em vez de se debruçar sobre como o mundo
“realmente funcionava‖.
Para Carr, os analistas desse novo campo de estudo deveriam ser
realistas com relação ao comportamento entre os Estados. Surge daí o primeiro
grande debate na disciplina2: o confronto de ideias entre os chamados idealistas,
que segundo Messari e Nogueira (2005, p.4), queriam estudar como “mudar o
mundo e torná-lo mais pacífico“ e os autores realistas, que queriam estudar ―os
meios à disposição dos Estados para que pudessem garantir sua sobrevivência‖.
É mister fazer uma exposição quanto ao pensamento dessas duas
diferentes abordagens como forma de apontar o embasamento teórico de nosso
objeto de investigação. Evidentemente não temos a pretensão de expor toda a
complexidade teórica do campo das Relações Internacionais já que esse caminho
nos faria fugir por completo do objeto a que nos propomos a estudar.
1.1.1 - O Liberalismo nas Relações Internacionais

A bibliografia consultada apresenta que a escola liberal dentro das
Relações Internacionais possui alguns autores como precursores aos estudos
modernos que darão base ao seu pensamento, entre os quais Immanuel Kant e
Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual:
O homem é naturalmente pacífico e medroso: diante do menor
perigo, sua primeira reação é fugir. O que o leva à luta é só a força
do hábito e a experiência. No seu estado natural, todas as paixões
que o movem a desafiar os perigos e a morte - a honra, o interesse,
o preconceito, a vingança - lhe são estranhas. Só ao ingressar na
vida social, com outros homens, ele decide atacar, e só se torna um
soldado depois que é cidadão. Não há uma inclinação natural no
homem para que guerreie seus companheiros. Mas estou me
detendo demais em um sistema ao mesmo tempo absurdo e
revoltante, que cem vezes já foi refutado. Portanto, não há uma
"guerra geral entre os homens", e não é verdade que a espécie
humana tenha sido criada só para se dedicar à destruição mútua.
(ROUSSEAU, 2003)

2

Outros três debates serão propostos dentro dessa matéria: o segundo, com relação aos métodos de
análise dentro da disciplina, e o terceiro e quarto, de cunho epistemológico.
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Ou seja, para Rousseau, a natureza humana é pacífica e a
realização de guerras é um fenômeno artificial proveniente da construção dos
Estados3 e que, portanto, pode ser evitado. Segundo esse pensador, para que haja
paz será preciso que os indivíduos encontrem uma forma de associação que os
defenda e proteja de toda a força comum ao indivíduo a aos seus bens, e pela qual,
cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto a si mesmo, e permaneça tão
livre como anteriormente. Essa associação a um contrato que preserve a paz
recíproca servirá como base para a construção moderna de instituições
supranacionais como a organização da Liga das Nações e, posteriormente, às
Nações Unidas.
A primeira dessas organizações modernas, a Liga das Nações, foi
proposta ao término da Primeira Guerra, período de fundação das Relações
Internacionais, consistindo na organização de Estados Soberanos que se
associavam com o objetivo de instituir um sistema de segurança coletivo e
promover cooperação entre os associados. Sua estrutura foi construída a partir de
proposições

do

presidente

estadunidense

Woodrow

Wilson,

considerado

idealista/liberal dentro das Relações Internacionais. Wilson propôs que a paz entre
os Estados seria construída através de catorze pontos a serem seguidos pelos
países:
1) Inaugurar pactos de paz, depois dos quais não deverá haver
acordos diplomáticos secretos, mas sim diplomacia franca e sob os
olhos públicos; 2) Liberdade absoluta de navegação nos mares e
águas fora do território nacional, tanto na paz quanto na guerra, com
exceção dos mares fechados completamente ou em parte por ação
internacional em cumprimento de pactos internacionais; 3) Abolição,
na medida do possível, de todas as barreiras econômicas entre os
países e o estabelecimento de uma igualdade das condições de
comércio entre todas as nações que consentem com a paz e com a
associação multilateral; 4) Garantias adequadas da redução dos
armamentos nacionais até o menor nível necessário para garantir a
segurança nacional;5) Um reajuste livre, aberto e absolutamente
imparcial da política colonialista, baseado na observação estrita do
princípio de que a soberania dos interesses das populações
colonizadas deve ter o mesmo peso dos pedidos equiparáveis das
nações colonizadoras; 6) Retirada dos Exércitos do território russo e
solução de todas as questões envolvendo a Rússia, visando
3

Esta premissa está também em sua obra ―Do Contrato Social‖, em que o pensador preceitua que
“Não é, pois, a guerra uma relação de homem para homem, mas uma relação de Estado para
Estado, na qual os particulares apenas acidentalmente são inimigos. (Rosseau, 2006)”
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assegurar melhor cooperação com outras nações do mundo. O
tratamento dispensado à Rússia por suas nações irmãs será o teste
de sua boa vontade, da compreensão de suas necessidades como
distintas de seus próprios interesses e de sua simpatia inteligente e
altruísta; 7) Bélgica, o mundo inteiro concordará, precisa ser
restaurada, sem qualquer tentativa de limitar sua soberania a qual
ela tem direito assim como as outras nações livres; 8) Todo território
francês deve ser libertado e as partes invadidas restauradas. O mal
feito à França pela Prússia, em 1871, na questão da Alsácia e
Lorena, deve ser desfeito para que a paz possa ser garantida mais
uma vez, no interesse de todos; 9) Reajuste das fronteiras italianas,
respeitando
linhas
reconhecidas
de
nacionalidade;
10)
Reconhecimento do direito ao desenvolvimento autônomo dos povos
da Áustria-Hungria, cujo lugar entre as nações queremos ver
assegurado e salvaguardado; 11) Retirada das tropas estrangeiras
da Romênia, da Sérvia e de Montenegro, restauração dos territórios
invadidos e o direito de acesso ao mar para a Sérvia; 12)
Reconhecimento da autonomia da parte da Turquia dentro do
Império Otomano e a abertura permanente do estreito de Dardanelos
como passagem livre aos navios e ao comércio de todas as nações,
sob garantias internacionais; 13) Independência da Polônia, incluindo
os territórios habitados por população polonesa, que devem ter
acesso seguro e livre ao mar; 14) Criação de uma associação geral
sob pactos específicos para o propósito de fornecer garantias mútuas
de independência política e integridade territorial dos grandes e
pequenos Estados.4

Percebe-se nos pontos que a proposta de Wilson passa por
aspectos que nos remetem à liberdade na esfera econômica e de preservação de
regramentos ante o direito internacional para que se evite os conflitos.
Esse

respeito

às

regras

em

âmbito

internacional

pelos

liberais/idealistas é analisado por Halliday (2007, p.23), que apresenta essa
abordagem como sendo a de uma escola que constrói “a paz através da lei”, ou
seja, que busca limitar ou prevenir a guerra através de tratados internacionais,
procedimentos de negociação e do crescimento das organizações internacionais
multilaterais.
Embora o presidente Wilson tenha sido um dos propositores para a
criação da Liga das Nações, o Senado de seu país não concordou com o ingresso
estadunidense àquela instituição. A ausência norte-americana, aliada a diversos
outros fatores como os acordos de Versalhes, colaborara para a realização de um
4

Os catorze pontos foram propostos através de um discurso realizado por Winson em 08 de janeiro
de 1918 ao Congresso Estadunidense.
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segundo conflito global, como aponta Hobsbawm:
A Liga das Nações foi de fato estabelecida como parte do acordo de
paz e revelou-se um quase total fracasso, a não ser como uma
instituição para coleta de estatísticas. Contudo, em seus primeiros
dias resolveu uma ou duas disputas menores, que não punham a paz
mundial em grande risco, como a da Finlândia e Suécia sobre as
ilhas Åland. A recusa dos EUA a juntar-se à Liga das Nações privoua de qualquer significado real. Não é necessário entrar em detalhes
da história do entreguerras para ver que o acordo de Versalhes não
podia ser a base de uma paz estável. Estava condenado desde o
início, e portanto outra guerra era praticamente certa. (1994, p. 42).

Messari e Nogueira (2005), apontam que o liberalismo evidencia o
indivíduo, sua liberdade e suas relações domésticas na compreensão da sociedade.
Nesse ponto, esses autores apontam que apenas alguns pensadores liberais
antigos dedicaram-se ao estudo dos problemas internacionais, mas que, por serem
pensadores de grande expressão, suas contribuições às teorias internacionais
influenciam os debates nessa disciplina até os dias de hoje.
Além de Rosseau, os propositores do liberalismo citam como
exemplo destes pensadores o economista e filósofo Adam Smith, que evidencia a
liberdade individual no âmbito das relações comerciais e Immanuel Kant, para o
qual, a intensificação das trocas entre os países contribuiria para o desenvolvimento
do princípio da hospitalidade, que por sua vez, era um elemento fundamental para
uma paz cosmopolita.
Esta premissa de Kant influenciou a condução externa brasileira
durante o período Fernando Henrique Cardoso, contrapondo ao preceito realista do
equilíbrio de poder5, como se vê neste escrito:
Temos aqui os alicerces de uma perspectiva autenticamente
cosmopolita, no sentido tão bem expresso pelo filósofo alemão
Immanuel Kant, quando defendeu um estilo de política internacional
que refletisse não apenas um equilíbrio de poder entre as diferentes
nações, mas também um ponto de vista mais elevado: o da
humanidade como um todo. Alguns chamarão isso de utopia. Eu
chamo de ética. E estou convencido de que um dos
desenvolvimentos mais importantes nas relações internacionais nas
últimas décadas foi precisamente o fortalecimento dessa dimensão
ética. (CARDOSO, 2001, p.11)

5

Apresentaremos este conceito no próximo ítem desta seção.
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Podemos apontar que o pensamento liberal de Kant6 esteve
presente no ideário de Cardoso, tanto em sua visão cosmopolita, como em sua
crença no entendimento através do Direito Internacional. Como aponta Cervo:
O governo de Cardoso alimentou a fé de muitos analistas de
relações internacionais na construção de uma ordem global feita de
regras transparentes, justas e respeitadas por todos. O idealismo
kantiano da paz e da cooperação embutidos nessa possibilidade de
governança global, próxima de um mundo ideal, regulado com
legitimidade pelas instituições multilaterais, perpassou o pensamento
de Cardoso e de seus ministros de relações exteriores, dóceis por
conveniência ou afinados por convicção. (2003, p.5).

Kant acreditava na possibilidade de se construir uma ―Paz
Perpétua‖ entre os estados, para tanto fez as seguintes recomendações,
sintetizadas por Castro:
Primeiro artigo preliminar: Nenhum tratado de paz deve ser
tomado como tal se tiver sido feito com reserva secreta de matéria
para uma guerra futura; Segundo artigo preliminar: Nenhum
Estado independente (pequeno ou grande) pode ser adquirido por
outro Estado por herança, troca, compra ou doação; Terceiro artigo
preliminar:
Exércitos
permanentes
devem
desaparecer
completamente com o tempo; Quarto artigo preliminar: Não deve
ser feita nenhuma dívida pública em relação a interesses externos do
Estado; Quinto artigo preliminar: Nenhum Estado deve imiscuir-se
com emprego de força na constituição e no governo de outro
Estado;Sexto artigo preliminar: Nenhum Estado em guerra com o
outro deve permitir hostilidades tais que torne impossível a confiança
recíproca na paz futura; deste tipo são: emprego de assassinos,
envenenadores, quebra de capitulação e instigação à traição no
Estado com quem se guerreia; Primeiro artigo definitivo: A
Constituição civil em cada Estado deve ser republicana; Segundo
artigo definitivo: O direito internacional deve se fundar em um
federalismo de Estados livres; Terceiro artigo definitivo: O direito
cosmopolita deve ser limitado às condições da hospitalidade
universal (2012, p.345).

Para Kant, o intercâmbio comercial cumpriria uma função
civilizadora nas relações internacionais, pois estimularia o contato e a tolerância
entre diferentes culturas, estabeleceria melhor comunicação, aumentaria as áreas
de interesse comum e aprofundaria a interdependência econômica entre as nações.
6

Retomaremos a esta mesma citação de Cardoso na seção em que discorreremos sobre seu período
para detalhá-la.
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Assim, à medida que as diferentes populações começassem a vislumbrar o
benefício dessa reciprocidade comercial, essa opinião pública pressionaria os
representantes dos Estados para que executassem políticas externas mais
pacíficas (Messari e Nogueira, 2005, p.63).
1.1.2 - O Realismo nas Relações Internacionais
Tanto como os membros da abordagem idealista, os realistas
possuem alguns autores clássicos que influenciarão sobremaneira os membros
dessa escola em suas análises, entre os quais, o historiador grego Tucídides que
narrou a Guerra do Peloponeso.
Bolotin (1993, p.21) aponta que Tucídides ao narrar o conflito entre
as cidades-Estado de Esparta e Atenas aduz que a causa mais autêntica para o
início desse conflito foi de que os atenienses ao engrandecerem-se em poder7
provocaram temor aos espartanos, movendo-os para a guerra8 pelo medo. Essa
questão de uma grande disparidade no poder entre nações como hipotético
causador de conflitos recebe o nome de ―equilíbrio de poder‖ e foi utilizada em
diversas análises dentro do campo da Política Internacional como, por exemplo, nas
análises da Paz Armada europeia e o período da chamada Guerra Fria.
Mais próximo temporalmente ao nosso objeto de estudo, a questão
de equilíbrio de poder foi abordada por Mello (1996) quanto à disparidade e busca
de liderança no cone-sul entre Brasil e Argentina durante grande parte de suas
histórias. Segundo esse autor:
A política de poder [...] uma noção basilar para os adeptos da escola
realista como R. Aron, H. Morgenthau, G. Kennan e H. Kissinger,
forma uma espécie de corolário da teoria clássica das relações
internacionais. Esta noção está intrinsecamente ligada à concepção
de anarquia externa, na qual os múltiplos centros de poder se
encontram numa situação comparável à dos combatentes do Império
do Meio, das cidades-estado gregas na Guerra do Peloponeso [...]
(Mello, 1996, p.43).

7

8

Muitas podem ser as definições de ―Poder‖, neste caso a que melhor se adéqua é a conceituação
simples e objetiva de Deutsch (1968, p.38) de poder como sendo: “a habilidade de levar vantagem
em conflitos e de vencer obstáculos”
A mesma justificativa é apontada por Nye Jr (2002, p.18): ―o que tornou a guerra [do Peloponeso]
inevitável foi o crescimento do poder de Atenas e a apreensão que isso causou em Esparta.
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Ao analisar o equilíbrio de poder entre Brasil e Argentina, Mello
utiliza o método de avaliação de poder proposto por Ray Cline, mensurando e
comparando dados estatísticos formulados pela Comissão Econômica para a
América Latina (CEPAL) destes dois países, relativos à população total; população
economicamente ativa; crescimento do PIB, PIB na indústria, PIB na agricultura,
PIB per capita, produção de petróleo, produção de energia elétrica, produção de
ferro, produção de carvão, produção de aço, valor das exportações, entre outros e
chega a três ordens de inferência que nos interessam muito:
Primeiramente, Mello indica que até 1960 existia efetivamente certo
equilíbrio de forças entre o Brasil e a Argentina no que tange à balança regional de
poder. A superioridade de um dos quesitos em um país era quase sempre
compensada por relativa equivalência ou por um avanço significativo em outro
quesito pelo outro país.
Em segundo lugar, a partir da década seguinte o equilíbrio entra em
declínio em favor do Brasil pelo descompasso dos processos militares vividos
simultaneamente em ambos os países. Explica esse autor que houve uma distinção
na condução dos dois respectivos processos militares nesses países à medida em
que identifica-se uma relativa estabilidade do autoritarismo brasileiro, o que não
ocorreu no autoritarismo argentino. No campo econômico, o sucesso do ―milagre
brasileiro‖ contrapôs-se a uma recessão prolongada no país vizinho.
Por fim, Mello sustenta que a diferença no equilíbrio de poder entre
os dois países persistiu nos anos oitenta a despeito das bruscas oscilações de
conjuntura internacional que os afetaram, como o endividamento externo, a
defasagem tecnológica, a retração do mercado internacional, o que logrou ao
aumento sistemático da distância que os separava.
Abordaremos com maiores detalhes essas mudanças no próximo
capítulo, enfatizando que essa situação de crise de ordem econômica afetou a
ambos os países e contribuiu, segundo a nossa interpretação, para corroborar à
mudança de relacionamento que passará de uma perspectiva de rivalidade para
uma etapa de cooperação.
Os autores da escola realista, como Mello, adotaram em suas
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interpretações a influência de pensadores como Maquiavel e Thomas Hobbes para
a compreensão das Relações Internacionais.
A contribuição de Hobbes dá-se à interpretação que esse pensador
dá quanto à natureza conflituosa que permeia as relações humanas. Para ele,
inversamente a Rousseau, o Homem é naturalmente conflituoso e necessita de uma
autoridade superior que o regule como forma de controlar sua natureza beligerante.
Entre os indivíduos haveria uma disputa constante de todos contra todos, o Homem
para Hobbes seria um ―lobo‖ para os outros Homens. Esse postulado é herdado
para os realistas que propuseram que tanto como os Homens, também os Estados
Nacionais percorrem em suas relações uma imutável dinâmica de conflito pela
busca do Poder como forma de preservar-se e expandir-se.
A natureza humana em Hobbes retrata três causas principais para a
discórdia: o lucro, a desconfiança e a glória. Segundo esse autor:
De modo que na natureza do homem encontramos três causas
principais de discórdia. Primeiro, a competição; segundo, a
desconfiança; e terceiro, a glória. A primeira leva os homens a atacar
os outros tendo em vista o lucro; a segunda, a segurança; e a
terceira, a reputação. Os primeiros usam a violência para se
tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos
outros homens; os segundos, para defendê-los; e os terceiros por
ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião,
e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido a
suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua
nação, sua profissão ou seu nome. Com isto se torna manifesto que,
durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum
capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela
condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os
homens contra todos os homens. (1984, p.75).

Vê-se dessa forma que poderíamos traçar a oposição de ideias
quanto à natureza humana entre Hobbes e Rousseau9: o primeiro tendendo a ser
mais pessimista e o segundo mais otimista com relação a essa natureza. Essa
diferença também ficará marcada aos postulantes das escolas realistas e liberais.
Os realistas confrontam essa visão otimista dos idealistas/liberais
com relação ao comportamento dos Estados à medida que guardam como
9

Para não sugerir nenhum anacronismo entre a comparação de um postulado e outro, é necessário
ponderar os mais de cem anos que separam a obra de Hobbes da obra de Rousseau. Desta feita,
essa diferença temporal deve ser ponderada quanto a análise dos dois diferentes pensamentos.
31

pressuposto básico de que todo Estado Nacional deve antes de tudo preservar-se
em um sistema que é naturalmente belicioso. Dessa forma, aos realistas o cuidado
com relação à segurança, soberania e poder estarão sempre presentes como
principais pontos de preocupação em detrimento a aspectos como a cooperação.
A contribuição de Maquiavel dá-se quanto à separação por ele
proposta entre política e moral, como aponta Prado – uma perspectiva de política
como poder:
A partir dessa visão, a política passou a ser tratada como um
domínio próprio, independente de outros âmbitos, como a religião,
dando a ela, dessa forma, fundamentos específicos para caracterizar
ações e escolhas, entre as quais a diplomacia se enquadra. (2007,
p.3)

Oliveira

e

Geraldello

(2013,

p.163)

comentando

sobre

o

pensamento de Maquiavel, apontam que esse autor entendia que um soberano
deveria considerar a Política como uma prática humana concreta, realista, focada
no desenvolvimento de cálculo para ação militar que combinado à astúcia e a força,
no momento correto, traria ganhos a esse soberano e que sua ação política seria
julgada especificamente pelas suas circunstâncias e pelos seus resultados
concretos.
No

século

passado,

a

abordagem

realista

passou

a

ser

representada por autores como Hans Morgenthau, que privilegiava a questão da
força e do Poder nas Relações Internacionais. Morgenthau foi o primeiro a
estabelecer e organizar as premissas centrais do realismo nas Relações
Internacionais com a publicação da primeira edição de seu livro ―A política entre as
nações: a luta pelo poder e pela paz‖, em 1948. Para esse autor, o Estado é o único
ator que define os rumos para as relações externas e entre as nações e há uma luta
constante pelo poder, que se divide em três fenômenos políticos: a manutenção do
status quo (manter o poder existente), a expansão do poder (imperialismo) e a
demonstração desse poder (política de prestígio). Morgenthau dá pouco valor, em
sua teoria, às mudanças domésticas nas sucessões governamentais e às
preferências pessoais dos líderes, deixando a política externa em uma esfera
autônoma de ação (CARDOSO, 2010).

32

A abordagem realista em relações internacionais é sintetizada por
Braillard da seguinte forma:
[...] uma concepção da política internacional fundada na vontade de
considerar o homem e as relações sociais – neste caso, mais
particularmente, as relações políticas – tal como elas são e não como
eles gostariam que elas fossem, em nome de qualquer ideal. Sem
negar a necessidade de trabalhar em prol de um sistema
internacional universal, pacífico e harmonioso, estes autores
recusam adoptar a conclusão utópica, segundo a qual as condições
para a instauração de um tal sistema estão efetivamente reunidas;
são, nomeadamente, muito cépticos face à pretensão daqueles que
qualificam de idealistas e que se referem ao papel das organizações
internacionais no que concerne ao estabelecimento e manutenção da
paz. Não partilham, também, as reservas dos idealistas a respeito de
qualquer política de poder. (1990, p.114).

1.2 - Por que Política Externa?
Tendo apresentado ideias gerais quanto a essas duas diferentes
abordagens nas Relações Internacionais, convém abordar nesta seção como as
decisões em Política Externa são realizadas no Brasil, quem as toma e como as
diferentes abordagens teóricas podem nos ajudar a compreender essa tomada de
decisão ante nosso objeto de estudo.
Em âmbito geral, a Política Externa recebe algumas definições
distintas. Pinheiro define-a como sendo:
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. (2004, p.7)

Figueira (2011, p.14), recorrendo a Hill (2003), aponta que a
definição de política externa passou a ser repensada e redefinida, sendo inserida
em um espaço de múltiplos condicionamentos originados interna e externamente.
Pecequilo (2004, p.17) aponta que a prática em se pensar o
estrangeiro e de se relacionar com ele é extremamente antiga, mas outrora, antes
da criação das Relações Internacionais como disciplina, esse pensar poderia ser
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feito através de outras Ciências Sociais. Por exemplo: questões políticas poderiam
ser estudadas pela Ciência Política, problemas culturais e sociais pela Sociologia ou
Antropologia, guerras seriam tratadas pela Diplomacia e os tratados e acordos
negociados pelo Direito, contudo, a maior aceleração dos contatos entre as
sociedades e seus impactos chamaram a atenção para o fato de que era preciso
criar uma outra dimensão de reflexão que desse conta, exclusivamente do
internacional.
Mesmo que talvez não possamos perceber imediatamente, a
política externa tem uma importância tremenda dentro da vida das pessoas, isto é,
dentro do âmbito da política doméstica dos países. Seja no âmbito da política de
segurança: quando dirigentes de um dado país envolvem-se em conflitos armados
com um segundo país, ocasião em que serão prioritariamente os indivíduos mais
comuns quem sentirão a reação dessas decisões de forma mais rígida; seja no
âmbito comercial, quando a decisão dos dirigentes de um dado país em ingressar
ou não em um bloco econômico trará consequências diretas às pessoas e como o
aumento ou a diminuição da qualidade de vida, as melhorias nas relações de
trabalho ou o desemprego.
Essas deliberações em política externa também podem afetar em
certa medida a identidade de um povo. Por exemplo, quando se tenta fomentar um
sentimento de sul - americanismo, de pan-americanismo ou de europeísmo através
das construções de proximidade entre os países dessas regiões do mundo, os
mandatários também interferem diretamente na percepção de identidade de suas
sociedades.
Quando, por exemplo, houver alguma demanda externa para o
comércio de um dado produto, como o caso da soja brasileira exportada para a
China, essa

relação

de

comércio internacional trará uma

infinidade

de

consequências no âmbito doméstico: tanto fará com que o país adquira divisas
externas para o desenvolvimento de políticas públicas domésticas, como também
afetará a questão agrária, ambiental e de fluxos migratórios no país.
Se

analisarmos

alguns

dos

fatos

da

História

nacional,

identificaremos que ações ou reações tomadas no âmbito da política externa
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sempre refletirão em mudanças drásticas nas questões domésticas brasileiras como
a produção e exportação do café no final do século XIX e início do século XX, que
propiciou uma série de cenários domésticos (mudanças migratórias, criação de uma
elite rural, desenvolvimento de cidades) e que sente um forte impacto com a quebra
da bolsa de Nova Iorque em 1929 – o que contribui à Revolução de 1930, seguida
da guerra civil de 1932 e dos Levantes Comunista de 1935 e Integralista de 1938;
ou como o combate ao comunismo estadunidense no imediato pós-guerra no
continente Americano, que contribuirá ao estabelecimento de regimes de repressão
nos países sul-americanos.
Nosso argumento é que dada a grande interdependência do
Sistema Internacional historicamente e nos dias atuais, de forma ainda maior, as
ações externas necessariamente são muito importantes para a vida cotidiana das
pessoas. Nesse sentido, acompanhamos Karl Deutsch, para o qual:
As relações internacionais são importantes demais para serem
ignoradas, mas também complexas demais para serem
compreendidas superficialmente – temos que nos aprofundar mais.
Numa emergência médica todos aqueles que tiveram formação
médica estão obrigados a prestar primeiros socorros e a ajudar seus
semelhantes de todas as maneiras possíveis. Em Medicina ficamos
sabendo que o indivíduo é uma vítima da doença, mas também,
frequentemente, um importante agente para sua própria
recuperação. Algo semelhante se aplica ao cidadão: ele pode ser a
vítima da política, mas também pode fazer muito no sentido de
aperfeiçoá-la, e de melhorar seu próprio destino e o de seu país.
Nós, os que temos a oportunidade e o privilégio da educação
superior, devemos a nossos semelhantes a melhor ajuda que
pudermos dar, na condição de cidadãos bem informados,
competentes e responsáveis de nossos países e do mundo;
precisamos fazer tudo o que for possível para compreender a
natureza dos problemas e tentar ajudar os outros a enfrentarem as
repetidas crises e emergências de nossa época. (1978, p.19).

1.3 - Os atores e a tomada de decisão em Política Externa no Brasil
Há dois grupos distintos de atores cujas ações e interações
definirão o perfil e as transformações no campo externo: atores estatais e atores
não estatais. O Estado estará, portanto, inexoravelmente vinculado nessas
interações.
Mas o que especificamente é o Estado na política externa
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Brasileira? Quando realistas abordam que essa é uma questão ―de Estado‖ não nos
deixam claro qual ou quais agentes do Estado são os responsáveis por essa
formulação. Identificamos que a Constituição Federal estabelece atribuições aos
Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário no que se refere às questões que
vinculam decisões de relacionamento externo, com prevalência ao primeiro Poder.
Compete ao chefe do executivo, de forma privativa, a competência
de manter relações com Estados estrangeiros, celebrar tratados, acordos e atos
internacionais. O Congresso Nacional, por sua vez, tem a atribuição constitucional
de aprovar esses acordos internacionais negociados pelo Executivo, ao passo que
competirá em última análise ao Judiciário dirimir quaisquer contenciosos que
possam haver entre aqueles dois Poderes, dada sua competência precípua de
guardar a Constituição Federal. Forma-se assim, na dinâmica entre os Poderes de
nossa República um ―sistema de freios e contrapesos‖.
Embora haja essa divisão nas funções externas entre os três
Poderes, na prática, o Poder Executivo é o que possuirá maior preponderância com
relação à formulação externa, quase que de forma central. De onde é possível
inferir que as decisões dentro da Política Externa Brasileira sofrem bruscas
alterações constantes, sempre que há alguma mudança de governo. Na verdade,
como se verá neste trabalho, de fato, a mudança de mandatários no Brasil impõe
alguma alteração dentro da formulação das diretrizes externas, no entanto, há
também uma preservação de certa ―tradição diplomática‖ que serve como
contraponto a essas oscilações de governo que é estabelecida pelo Itamaraty.
Faria (2012, p. 312) aponta que até meados da década de 1990,
prevalecia entre os analistas e em partes importantes da sociedade civil, a
percepção de que o Itamaraty, agência estatal responsável pela implementação da
política exterior do país, também passasse ao encargo de formular essa política,
como instituição fortemente insulada, pouco transparente e pouco responsiva às
demandas e aos interesses dos demais atores políticos, burocráticos e societários.
Esse ―insulamento‖ apontado por Faria é justificado por Lafer,
acadêmico e membro do Itamaraty, como sendo necessário para a construção de
uma identidade internacional brasileira:
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Para a construção da identidade internacional do Brasil muito
contribui a ação contínua no tempo e qualitativa na matéria do
Ministério das Relações Exteriores, que logrou afirmar-se, no correr
da história brasileira como instituição permanente da nação, apta a
representar seus interesses porque dotada de autoridade e memória.
A consciência da memória de uma tradição diplomática – a existência
de antecedentes, na linguagem burocrática, confere à política
externa brasileira a coerência que deriva do amálgama das linhas de
continuidade com as de inovação, numa ―obra aberta‖ voltada para
construir o futuro através da asserção da identidade internacional do
país. (2004, pp.21-22).

Quer dizer, para Lafer esse ―insulamento‖ de excelência da alta
burocracia estatal seria uma justificativa para se dar uma continuidade à condução
dos assuntos estrangeiros do Brasil. Nessa linha, a justificativa pode ser
interpretada com a acepção de que os assuntos estrangeiros do Brasil devam ser
conduzidos mirando a condução do Estado Brasileiro e não de um ou outro
governo.
Nunes faz uma definição quanto a essa característica do isolamento
burocrático10:
Na linguagem da teoria organizacional contemporânea, o
insulamento burocrático é o processo de proteção do núcleo técnico
do Estado contra a interferência oriunda do público ou de outras
organizações intermediárias. Ao núcleo técnico é atribuída a
realização de objetivos específicos. 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. (1997, p.34).

Na interpretação de Mariana Dantas de Paula (2009, p.17), a
preservação das linhas básicas da Política Externa Brasileira por décadas, possui,
dentre seus fatores explicativos, a coesão profissional entre os diplomatas
brasileiros o que gera nacional e internacionalmente uma imagem de estabilidade
na condução das relações internacionais. Esse grau razoável de confiança política e

10

Esse tipo de premissa pode ser identificada também em outros agentes públicos, como os Ministros
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União.
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de aceitação pública dos diplomatas deve-se ainda a excelência da formação
intelectual e acadêmica da categoria.
Dessa forma, opinamos que o Itamaraty possa interferir às decisões
de caráter externo do presidente da República, sublevando em alguns momentos
seu papel de executor das formulações da política externa dos governos eleitos
para formulador de política externa observando os postulados da chamada tradição
diplomática brasileira. Este ponto ficará claro à frente, quando demonstrarmos o
papel de grande influência e ação política que fora exercida pelo Ministro Celso
Amorim durante os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva.
Entretanto, essa distância entre sociedade e Itamaraty procura ser
dirimida para alguns dos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Sebastião
do Rego Barros, ex-Secretário Geral das Relações Exteriores durante o mandato de
Fernando Henrique Cardoso aponta que:
A natureza da política externa é dual. Ela obedece à articulação entre
o interesse nacional e as perspectivas no âmbito internacional. Tratase, portanto, da defesa externa de anseios domésticos. Assim, a
tarefa do Ministério das Relações Exteriores como executor da
política externa brasileira é buscar fazer prevalecer os interesses
específicos da nossa sociedade, por meio do diálogo e da
cooperação com os demais países. Este exercício requer, do
Itamaraty, uma atuação em sentidos complementares. De um lado, a
atuação do âmbito Interno para o Internacional: o Ministério procura
―ouvir‖ a sociedade e traduzir seus interesses, necessidades e
valores nas ações externas do País. De outro, a atuação do âmbito
Internacional para o Interno: o Itamaraty avalia as perspectivas e
constrangimentos externos e procura informar e orientar a
sociedade. (BARROS, 1998, p.19. Grifo nosso).

Quer dizer, para este Embaixador, caberia ao Itamaraty identificar
os interesses da sociedade brasileira para a formulação da política externa, isto é,
para esse agente público, o Itamaraty não estaria tão insulado à medida que seria
influenciado por atores não estatais dentro dessa formulação.
Nessa linha, identificamos a influência de atores não estatais na
formulação da política externa do Brasil quando este agente público enuncia que o
Ministério das Relações deve ―ouvir‖ a sociedade e quando sugere que possíveis
constrangimentos externos internacionais possam também moldar certas ações
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externas.
O ouvir da sociedade nesta relação pode ser bem evidenciado
quando há manifestações de partidos políticos, grupos de interesses como
empresários de um determinado segmento, a manifestação da ―Opinião Pública‖ e
outros membros da sociedade civil organizada que possam realizar pressão para a
formulação

da

política

externa.

Quanto

aos

―constrangimentos

externos‖,

identificamos que eles estarão presentes dentro de organizações multilaterais como
a Organização das Nações Unidas, por exemplo.
No quadro a seguir, propomos uma adaptação11 do organograma
quanto ao processo decisório da política externa brasileira formulado por Amorim
Neto (2012, p.81):

Quadro 1: Organograma das influências sobre o processo decisório da Política Externa Brasileira. Adaptado de Amorim
Neto (2012, p.81).

11

A mudança que propomos na figura é de que, diferente de Amorim Neto (2012), acrescentamos os
organismos Internacionais Multilaterais como atores influenciadores do processo decisório
brasileiro.
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2 - REDEMOCRATIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO ENTENDIMENTO
Neste capítulo, buscaremos demonstrar quais circunstâncias
ocorridas durante os governos militares do Brasil e da Argentina contribuíram à
construção de um relacionamento mais colaborativo entre esses dois países.
Desejamos também demonstrar que a ascensão ao poder de representantes civis
nesses países convergiu para um recrudescimento dessa nova etapa de
relacionamento, notadamente entre os presidentes José Sarney e Raul Alfonsín.
Em seguida, faremos uma apresentação do comportamento externo
dos governos brasileiros de Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, relacionando
cada um destes períodos às relações argentinas, sob a justificativa que este recuo
temporal é importante para a compreensão do cenário político em ambos os países,
mirando o nosso objeto de estudo.
2.1 - Os militares brasileiros e argentinos e sua convergência de interesses

É notório que os Estados Unidos foram muito importantes para a
Política Externa Brasileira no último século. No final dos anos setenta, no entanto,
houve um distanciamento e uma autonomização brasileira em relação àquele país,
o que condicionou em larga medida a aproximação e a abertura do país em direção
à América Latina (Mello,1996, p.207).
A reorientação estadunidense para o Brasil no final da década de
1970 ocorreu mais especificamente durante o governo de James Carter (19771981) e deu-se tanto no âmbito bilateral, como de forma multilateral. Entre Brasil e
Estados Unidos, o ponto de confronto ocorreu em dois aspectos: com relação à
Política Brasileira de Assuntos Nucleares e no campo dos Direitos Humanos
(BATISTA, 2011, p.72; GOBO, 2007, p.21; FAJARDO, 2004, p.48).
No âmbito Nuclear, esse litígio teve relação à decisão brasileira em
firmar acordo nessa área com a República Federal da Alemanha, a partir de 1975.
Esse acordo que previa:
[...] a importação de equipamentos nucleares e transferência de
tecnologia ao Brasil, incluindo o ciclo completo do combustível,
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desde a prospecção do urânio até o reprocessamento do produto já
utilizado. A tecnologia de reprocessamento de urânio era ideal para
as condições tecnológicas brasileiras porque permitia a produção de
plutônio a partir do urânio enriquecido já utilizado e desgastado no
reator. (BATISTA, 2011, p.70).

A relação entre Brasil e Alemanha Ocidental neste campo causou
uma reação estadunidense que propôs ao Brasil um convênio alternativo, para a
construção de uma usina de enriquecimento de urânio – proposta que não foi
suficiente para o cancelamento do acordo teuto-brasileiro (BATISTA, 2011, p.71).
Nas palavras de Lessa, em resposta a esse acordo:
Carter retomou com violência as pressões sobre o Brasil e a RFA
contra o Acordo de 1975, para que fossem retiradas as cláusulas de
transferência de tecnologia. As formas de pressão adotadas
tornaram mais grave o contencioso, [...] e foram secundadas de
críticas de Washington à atuação do governo brasileiro em relação
aos direitos humanos, condicionando a renovação de créditos em
armas no valor de US$ 50 milhões à erradicação das práticas de
tortura e de outras violações. (1995, p.31).

Vincula-se daí que o segundo ponto do qual os Estados Unidos
divergiram do Brasil no final da década de 1970 foi sobre a questão dos Direitos
Humanos, que sob a ótica de Washington, eram preservados através da
erradicação da tortura e por demonstrações brasileiras de que aceitaria aos
princípios de não proliferação de material nuclear, como aponta Tempestini, 1998
Apud Batista:
A partir de 1978, [...], o Programa Nuclear Brasileiro passou a sofrer
oposições externas ainda maiores. A opinião pública mundial, que,
até então, apoiava o acordo nuclear Brasil-RFA por considerá-lo uma
disputa entre uma potência hegemônica ansiosa pela manutenção do
status quo e um país periférico que buscava o desenvolvimento [...] ,
voltou-se contra ele. Isso porque houve uma reformulação do
discurso diplomático de Washington, enfatizando os princípios éticos
da não-proliferação e da proteção aos Direitos Humanos, dando
novos contornos ao conflito e legitimando as reivindicações norteamericanas frente à comunidade e à opinião púbica internacional.
(2011, p.76).

Não podemos afirmar que a questão dos Direitos Humanos tenha
sido proposta como subterfúgio para que Washington dispusesse de meios para
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pressionar o Brasil a rever sua Política de Assuntos Nucleares e seu acordo com a
Alemanha, ou se ambos os assuntos caminharam paralelamente. O fato é que
ambos os temas podem ser enunciados para justificar uma reorientação bilateral da
política externa estadunidense para o Brasil naquele período.
Afora as questões de ordem bilateral, houve alterações com relação
aos Estados Unidos e o restante do mundo que nos ajudam a compreender o
avanço cooperativo entre Argentina e Brasil a partir daquele período. Mello (1996,
p.92) aponta como pontos importantes de mudança geopolítica mundial desde a
primeira metade da década de 1970: “a crise da hegemonia dos Estados Unidos, a
détente com a União Soviética, a ascensão da Europa e do Japão, a reincorporação
da China ao sistema de poder internacional e a nova diplomacia americana de low
profile no Terceiro Mundo.‖
Ponto relevante dessa mudança geopolítica e que afetou os países
da América Latina é a chamada ―crise da dívida‖, que prejudicou sobremaneira as
economias dos países da região. Essa crise remonta ao final da década de 1970,
com o segundo choque do petróleo, ocasião em que valor do barril do combustível
teve um aumento considerável em todo mundo, fazendo com que os empréstimos
externos realizados pelo Brasil crescessem explosivamente, dado que os contratos
de endividamento haviam sido realizados em juros flutuantes (ENGE, 2005, p.77).
Demonstramos abaixo o aumento da dívida externa brasileira e argentina entre
1970 e 2010, segundo dados do Banco Mundial:
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Gráfico 1: Dívida Externa acumulada em Bilhões de Dólares (Brasil e Argentina: 1970-2010).
Fonte: BANCO MUNDIAL (2017).

Paul Singer estabelece a correlação entre o choque do petróleo e o
endividamento na América Latina no início da década de 1980:
A grande elevação dos preços do petróleo fez com que os países
exportadores deste produto acumulassem enormes saldos
comerciais, que correspondiam ao endividamento dos países
importadores. Estes últimos não tinham como pagar a alta do preço
do petróleo, tendo que tomar empréstimos, no fundo dos próprios
exportadores. Só que este financiamento foi em grande medida
intermediado no euro-mercado. Os países exportadores de petróleo
depositaram grande parte de suas sobras cambiais em bancos
operadores do euro-mercado. Estes receberam de súbito novos
depósitos de dezenas de bilhões de petrodólares que deveriam ser
reemprestados no menor prazo. Foi esta enorme injeção de recursos
no euro-mercado que deu lugar à acelerada expansão do
endividamento externo dos países da América Latina e de outras
áreas do Terceiro Mundo. (SINGER, 1987).

Nesta esteira, a década de oitenta inicia-se para o Brasil pela
multiplicação de sua dívida externa, por um crescente déficit fiscal, por uma fuga
massiva de capital financeiro e por um quadro inflacionário combinado com uma
recessão econômica (FRANÇA, 2011, p.217). Para Enge (2005, p.77), além dos
fatores externos citados, a crise ocorrida no Brasil e crise na Argentina têm uma
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origem em comum, qual seja, o esgotamento do processo de crescimento liderado
pelo Estado com base na substituição de importações.
Na Argentina, os efeitos da crise da dívida externa deram-se, no
entender de Souza, ante os seguintes pontos:
[...] (a) no câmbio, pela desvalorização da moeda doméstica frente
ao dólar, tanto na restrição da oferta da moeda estrangeira, quanto
nas transações com o exterior; e (b) nas contas do governo, pois a
maior parte da dívida externa era pública. Era oriunda do déficit
primário da conta-governo (o governo gastara mais do que
arrecadara) ou da incorporação de passivos privados pelo erário
público (o governo assumira dívidas do setor privado). (2007, pp.4748).

O endividamento externo em comum e a diminuição da participação
estadunidense na Política Externa Brasileira em si não justificam o processo de
amadurecimento de relações entre Brasil e Argentina, mas servem como argumento
lateral para esse novo cenário. Um ponto bastante elucidativo quanto a essa nova
fase de relacionamento entre esses países foi o estabelecimento do acordo triparte
em 1979, que propiciou um histórico de confiança que auxiliaria no estabelecimento
futuro de processos de cooperação. Sobre esse ponto, opina Oliveira:
[...] no final da década de 70, o equacionamento do conflito BrasilArgentina, solucionado por vias diplomáticas, surgido em confronto
ao aproveitamento dos recursos hídricos da bacia do Paraná frente
às negociações do Tratado Bilateral Brasil-Paraguai e
instrumentalizado, em 1979, com a assinatura do Tratado Tripartite
Itaipu-Corpus, representou um forte liame de aproximação e de
rompimento de um perfil hegemônico e disfuncional que dominou,
por mais de um século, as relações internacionais desses dois
países vizinhos e rivais, encerrando, assim, uma antiga disputa de
poder em torno das hidrelétricas da Bacia do Prata. (1998, p.13).

Vaz vai nessa mesma linha de pensamento, apontando que:
[...] a parceria Brasil-Argentina , desenhada gradualmente a partir da
solução da questão Itaipu-Corpus, em 1979, e impulsionada em 1985
em diante, com a Ata de Iguaçu, era expressão e resultado de
intensa convergência política em torno de objetivos como a
consolidação democrática, as estabilidades política e estratégica
regional, o resgate da credibilidade externa e a coordenação de
posições ante a questão do endividamento externo. (2002, p.77),
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Mello (1996, p.15-16) estabelece uma ordem cronológica desta
nova etapa de relacionamento, tendo o acordo triparte como ponto fundamental,
separando-a em três etapas: a) Competição. Representada pela assinatura do
Tratado de Itaipu em 1973 entre Brasil e Paraguai, sob protesto argentino; b)
Distensão. Através do Acordo Triparte em 1979, o que compatibilizou tecnicamente
as usinas de Itaipu e Corpus; c) Integração. Representada pela assinatura da Ata e
dos Protocolos de integração econômica bilateral e de cooperação em muitos
setores, viabilizados em 1986 durante os governos civis nos dois países.
A construção da represa de Itaipu já havia sido aventada durante o
Governo João Goulart em 1962 com oposição argentina (BANDEIRA, 1987, p.48).
Nos anos 1970, o descontentamento argentino quanto à construção da usina,
segundo Mello (1996, p.148), seria com relação à hipotética influência brasileira na
região nordeste do país, no sentido de se implantar um polo de desenvolvimento
econômico capaz de irradiar a influência brasileira em território argentino "até a
subdesenvolvida e despovoada região de Missiones, à semelhança do processo em
curso nos departamentos paraguaios limítrofes ao Brasil". Além disso, havia a
justificativa de que o intento paraguaio-brasileiro deveria se submeter à consulta
argentina pelo fato de que a construção de uma grande usina no mesmo rio a
montante poderia prejudicar o intento argentino-paraguaio de construir a usina
hidrelétrica binacional de Corpus (BARROS, 2015, p.3).
Mesmo com forte oposição argentina, Brasil e Paraguai assinaram
em 26 de abril de 1973, o Tratado de Itaipu, segundo o qual os dois países acordam
por um período de cinquenta anos, quanto o aproveitamento hidrelétrico dos
recursos hídricos do rio Paraná pertencentes em condomínio aos dois entes,
estabelecendo que a energia produzida seria dividida em partes iguais, permitida,
no entanto, a compra da energia que não seja utilizada pelo outro país para seu
próprio consumo.
Na avaliação de Camargo e Ocampo apud Mello (1996, pp. 150151), a partir de 1974, evidencia-se uma diferença no equilíbrio de poder entre
Brasil e Argentina na região, já que o Brasil conseguiu uma grande coerência entre
seu modelo de desenvolvimento e sua projeção internacional [...]:
Enquanto a Argentina somava, a partir dali, à instabilidade político45

institucional o agravamento da crise econômica, [...]. Tais
disparidades nos processos políticos e econômicos nos dois países
(durante o período de 1974 a 1979) modificaram inevitavelmente a
correlação de forças entre eles, sendo progressivamente favorecida
a posição brasileira. Esta situação condicionou, sem dúvida, as
negociações entre Corpus e ficou evidente em seus resultados finais.
(1988, p.336).

Na análise de Candeas, do ponto de vista brasileiro:
[...] a desconfiança do Brasil era que a insistência [argentina] na
coordenação dos dois projetos mascarava um objetivo político: evitar
que o Brasil levasse a cabo uma obra, confrontando-a com outra
obra que a Argentina não se propunha a fazer. [...] Do ponto de vista
técnico, todo o debate girava em torno de uma equação simples: a
energia gerada resulta da altura da queda combinada com o volume
de água. Quanto maior o nível de Corpus (120 m ou 105 m), menor a
queda d‘água em Itaipu, e, portanto menor geração de energia.
Outros elementos eram a quantidade de turbinas (18 ou 20) e a
modificação da ciclagem do Paraguai [...] (2010, p. 209).

Identificamos que o ingresso dos militares argentinos ao poder em
1976 converge com uma mudança de discurso com relação à Brasília no que se
refere à questão de Itaipu-Corpus. Com o objetivo de superar o impasse, o novo
governo platino decide prosseguir com o Projeto de Corpus e, com relação ao litígio
brasileiro, designa Oscar Héctor Camilión, advogado e jornalista com muitas
ligações no meio político brasileiro, para a embaixada em Brasília, o que repercute
favoravelmente no Brasil (FAJARDO, 2004, p.95).
Outro fator que deve ser ponderado para a mudança de perspectiva
com relação ao Brasil sobre a questão é que a Argentina enfrentava naquele
período um proeminente conflito externo com o Chile com relação à disputa
territorial no Canal de Beagle, o que a colocava em duas frentes de conflito. Na
visão de Mello (1996, p.150) foi provável que a expectativa de uma confrontação
armada com o Chile tenha contribuído para colocar a Argentina numa posição
defensiva em relação ao Brasil nas negociações de Itaipu-Corpus.
Somando-se a estes fatores, Fajardo (2004, p.96) identifica que a
determinação argentina em prosseguir com o empreendimento bilateral junto ao
Paraguai no projeto de Corpus passou a depender tecnicamente do iminente projeto
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de Itaipu, o que impunha pela busca de uma solução coordenada entre as Forças
Armadas de Brasil e Argentina. No entender desse autor, a resolução deste conflito
apoiou-se na possibilidade de entendimento decorrente de uma aproximação entre
os integrantes das Forças Armadas dos dois países. A revista Veja (edição nº 464,
de 27 de julho de 1977, p. 17) noticiava que:
O Brigadeiro Orlando Agosti, comandante da Força Aérea Argentina
e um dos três membros da junta militar que governa o país desde
março do ano passado [1976] [...] manteve no começo de julho uma
discreta entrevista 'não oficial' com o brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, então chefe do Estado Maior da Aeronáutica, na qual foram
mencionadas as dificuldades que atualmente separam os dois
países. Essa jogada inicial se desdobraria no fim da semana
retrasada, por ocasião da visita a Buenos Aires do almirante Gualter
Menezes de Magalhães, chefe do Estado-Maior da Marinha
Brasileira. Depois de ser recebido pelo próprio presidente Videla,
Magalhães foi condecorado [pelo almirante Emílio Massera [...]. [que
afirmou à ocasião] 'devemos estar prontos para corrigir desvios,
prevenir equívocos e evitar astúcias supérfluas capazes de nos
afastar dos objetivos transcendentes que unem Brasil e Argentina‘.

A Argentina então sugere a realização de negociações tripartites
para debater os problemas hidrelétricos comuns, o que é aceito pelo governo
brasileiro e enseja uma série de reuniões entre os três países que concorreram em
1979 na assinatura do Acordo Triparte Itaipu-Corpus, colocando fim à fase de
rivalidade e iniciando a fase de distensão, proposta por Mello (1996) 12. Vaz (2002,
p.77) enfatiza que a construção desta parceria a partir do ano de 1979 envolveria
neste primeiro momento não iniciativas de fundo econômico, mas propostas e
ações no plano da segurança, que fomentariam um clima de confiança mútua
crescente e que possibilitou, em seguida, o desmantelamento das hipóteses de
conflito entre os dois países.
Outra convergência entre Brasil e Argentina ocorrida ainda durante
o período militar, que corrobora a ideia de que a partir do acordo Triparte, uma nova
percepção de relacionamento afetava os dois países, diz respeito à questão da
Energia Nuclear. A escassez de recursos financeiros de ambos os países para o
desenvolvimento e aprimoramento dessa fonte energética propiciou ainda na
12

O terceiro e derradeiro ponto de relacionamento apontado por Mello (1996), a Integração ocorrerá
nos anos seguintes com os governos civis nos dois países, motivo pelo qual, será apresentado no
próximo subcapítulo.
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década de 1970 a decisão pelo entendimento, o que convergiria interesses e
necessidades comuns (ALBUQUERQUE 2010, p.21). Esse estabelecimento de
junção e cooperação nesse campo para o uso pacífico da Energia Nuclear é
descrito por Oliveira (1998, p. 14):
"No campo nuclear, os estudos preliminares do acordo envolveram,
na primeira etapa, uma avaliação geral nos programas nucleares dos
dois países, objetivando aferir os pontos de cooperação e
intercâmbio, originando, em uma segunda etapa, o Acordo de
Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação dos Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, firmado em l7 de maio de 1980. [...] O Acordo de
1980 serviu como um marco oficial de aproximação ao enfoque das
antigas rivalidades estratégico-militares, representando um passo
adiante na dissipação desses conflitos e atenuando os focos de
tensões no campo das relações internacionais"

Tal como ocorreria em outros aspectos do relacionamento entre os
dois países, a questão também evoluiria no decorrer dos anos noventa, conforme
demonstraremos mais a frente. Importa-nos aqui apenas registrar que as
convergências nesse campo ocorreram de forma incipiente durante os governos
militares dos dois países.
Um último ponto que pode ser enunciado quanto à convergência
entre os militares dos dois países diz respeito ao conflito argentino nas ilhas
Malvinas e o hipotético apoio brasileiro à empreitada. Souza narra o histórico do
conflito:
Desde meados do século XIX, argentinos e ingleses reclamavam a
posse das ilhas Malvinas, localizadas no extremo sul do país. Em
1833, a Grã-Bretanha ocupou o arquipélago, iniciando o litígio com a
Argentina. Os militares argentinos, com [o presidente Leopoldo]
Galtieri à frente, resolveram reacender a velha questão com os
ingleses, enviando 5.000 soldados às ilhas Malvinas, em 2 de abril
de 1982. Parecia uma operação de baixo risco: o arquipélago era
ocupado por aproximadamente um terço do contingente enviado, e o
principal aliado britânico, os EUA, encontrar-se-iam tolhidos pelo
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). Ele
determinava a solidariedade entre todos os países americanos frente
a uma agressão externa. Os fatos, contudo, mostraram uma situação
distinta. Os ingleses enviaram forças militares às Malvinas e os EUA
preferiram honrar a aliança da OTAN ao TIAR. Em 14 de junho de
1982, data do armistício, contavam-se 800 argentinos mortos e mais
de 1300 feridos. Tropas inexperientes, inferioridade bélica e
problemas de comando e logística conduziram a campanha das
Malvinas a um fracasso [...] (2007, pp.74-75).
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Quatro dias após o armistício, Leopoldo Galtieri deixa a presidência
argentina, e em pouco mais de um ano, chega ao fim, em 1983, o período militar
argentino, precipitado pela derrota do conflito nas Malvinas, o que só aconteceria no
Brasil em 1985, com a eleição indireta de José Sarney.
Oficialmente, o Brasil declarou-se neutro no conflito entre Reino
Unido e Argentina. Em carta endereçada à Primeira-Ministra britânica Margaret
Thatcher, no dia 12 de maio de 198213, o presidente brasileiro João Figueiredo
sugeriu que se evitasse o conflito armado, justificando que ―a crescente atividade
militar no Atlântico Sul aumenta os riscos de um confronto armado de proporções
sérias em toda a região‖14.
Muitos são os autores enfáticos em apontar que os militares
brasileiros apoiaram, mesmo que de forma velada, seus colegas argentinos no
conflito das Malvinas (OLIVEIRA, 1998, p.13; RUBIATTI, 2014, p.32; GIANNINI,
GUZZI e MATHIAS, 2008, p.74). Para esse grupo, o hipotético apoio teria servido
como uma questão ponderável que robusteceria o processo de aproximação dos
dois países a partir de suas respectivas redemocratizações.
Entendemos que essa vertente deva ser relativizada. Valdez (2011,
p.56) registra que durante o conflito, um bombardeiro argentino, com problemas
técnicos e carregado de armas, foi escoltado por caças brasileiros e aterrissou em
solo nacional, o que poderia servir como argumentação ao citado apoio brasileiro –
o que nos é difícil de corroborar, haja vista a ausência de documentação oficial do
período sobre a questão. Neste sentido, preferimos acompanhar a posição de
Spektor, segundo o qual:
A diplomacia e as Forças Armadas brasileiras atuaram de forma a
explicitar sua simpatia a Buenos Aires ao mesmo tempo em que
buscaram eliminar sistematicamente a exposição da política externa
brasileira a críticas domésticas e internacionais. [...] Na questão
Malvinas, a diplomacia brasileira negou-se a fazer da Argentina um
pária no sistema internacional depois de haver rompido o equilíbrio
de forças em seu favor. Reconhecia-se, assim, a importância do
vizinho para a estabilidade da América do Sul, [...] (2002, pp.119120).
13
14

Os ingleses chegaram à ilha visando sua reconquista em 20 de maio de 1982.
A Carta foi endereçada à primeira Ministra Britânica e consta do acervo da Fundação Margaret
Thatcher
e
pode
ser
acessada
no
endereço
eletrônico:<http://www.margaretthatcher.org/document/123323> Acesso em 25 de Maio de 2017.
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Acreditamos assim que o Brasil agiu de forma a não envolver-se no
conflito, dada a forte censura que lhe seria imposta por grandes parceiros
comerciais como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, ao mesmo
tempo em que não declarou oposição de forma oficial à ação platina, calculando
também os reveses políticos e comerciais que assumiria ao adotar essa posição
com o vizinho.
Podemos, no entanto, aventar que o relativo isolamento ocorrido à
Argentina após seu intento militar tenha indiretamente contribuído para robustecer o
relacionamento com o Brasil em um cenário de redemocratização nos dois países, é
do que trataremos na próxima seção.
2.2 - O Governo José Sarney

O Presidente José Sarney assumiu a presidência do Brasil no dia
15 de março de 1985. Sarney era vice-presidente de Tancredo Neves que fora
eleito pelo Colégio Eleitoral na coligação formada por PMDB e pela Frente Liberal.
Tancredo adoeceu e não tomou posse da Presidência, restando a seu vice assumir
como o último mandatário eleito indiretamente no Brasil, inaugurando a chamada
―Nova República‖ brasileira.
No entender de França (2011, p.216), Sarney representava uma
espécie de ―conciliação pelo alto‖, já que seu Gabinete contava tanto com membros
de notória oposição ao antigo Regime como Celso Furtado, Bresser Pereira e Pedro
Simon, como outros recém-saídos de suas fileiras, como Abreu Sodré, Aureliano
Chaves e Jorge Bornhausen.
Ao novo presidente, caberia a difícil missão de orientar a transição
política, conduzir o processo de uma Nova Assembleia Nacional Constituinte,
assegurar a limpidez democrática das eleições presidenciais que ocorreriam no ano
de 1989, ao mesmo tempo que, externamente, reincorporar o país nos foros
internacionais como Estado de Direito, capaz de diálogo sem inibições ou
exclusões, numa perspectiva de grande alteração no Sistema Internacional
(CORRÊA, 1996, p. 361). Internamente, o novo presidente deveria:
[...] canalizar e resolver as demandas sociais e políticas recém
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liberadas, proceder ao ajuste econômico, enfrentar um emaranhado
de problemas sócio-econômicos, que iam da pressão da dívida
externa à inflação, do crescimento da pobreza absoluta ao
incremento dos problemas urbanos , da crise do abastecimento ao
progressivo desinvestimento que afetava a economia, dos problemas
ambientais que acabariam por concentrar a atenção internacional
sobre o Brasil à evidência dos problemas na área dos direitos
humanos à pressão por resolvê-los. (Idem, p.365).

No espectro externo, em relação aos Estados Unidos, Corrêa
aponta que:
O presidente Sarney, ao assumir o governo, depositava grandes
esperanças com relação aos EUA e viu-se até certo ponto frustrado
pela incompreensão revelada pelo governo norte-americano diante
das vicissitudes encontradas pelo Brasil no caminho da transição,
quanto por sua incapacidade em sinalizar políticas claras de
cooperação. Não deixou, porém, de explorar sempre, apesar das
reticências de Washington, todas as possibilidades de diálogo. É do
período Sarney a preocupação em conformar uma ―agenda positiva‖
para o relacionamento, capaz de obviar as dificuldades criadas com
a implementação, sobretudo, a partir da Administração Reagan, de
uma linguagem agressiva expressa em sanções, retaliações e outros
instrumentos pouco convidativos ao diálogo e à negociação. (1996,
p.377).

De fato, o Brasil enfrentou pressões estadunidenses em âmbito
comercial no que se refere à política brasileira de informática15 e à lei de patentes
farmacêuticas16, consubstanciadas a ameaças de aplicação de sanções comerciais
aos produtos brasileiros por aquele país Pinheiro (2004, pp.51-52).
Afora essa questão de ordem bilateral, a partir do Governo Reagan
(1981-1989), para combater sua inflação e atrair capitais, os EUA agravaram ainda
mais o aumento das taxas de juros, o que elevou “brutalmente os serviços da dívida
externa do chamado Terceiro Mundo”, o que contribuiu à forte recessão dos países
15

A questão da informática diz respeito à lei da Política Nacional de Informática, instituída em 1984,
que previa a estipulação de uma ―intervenção do Estado de modo a assegurar equilibrada proteção
à produção nacional de determinadas classes e espécies de bens e serviços‖. Criando assim, uma
espécie de reserva de mercado à produção nacional do setor de informática, o que induziu ao
governo dos Estados Unidos o anúncio de uma investigação sobre esta lei, que contrariava seus
interesses. Em decorrência, os EUA ameaçaram com retaliações comerciais da ordem de US$ 105
milhões.
16
Sobre a questão das patentes, Cf. CEPALUNI, Gabriel. Regime Internacional e o Contencioso
das Patentes para Medicamentos: Estratégias para Países em Desenvolvimento. Contexto
Internacional, volume 27, número 01, pp.51-99, Rio de Janeiro, 2005.
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latino-americanos (Bandeira, 1987, p.73). Identificamos que esses aspectos tenham
contribuído à construção de novas parcerias e do multilateralismo perseguido por
Sarney, tal como aponta Prado:
[...] a política externa de Sarney intensificou, além da aproximação
regional, o universalismo diplomático, o que significou a transferência
do momento político interno para a esfera internacional: a diplomacia
brasileira desse período enfatizou relações com o maior número de
países possível, o que não agradou, de certa forma, o governo norteamericano (de Ronald Reagan), habituado ao alinhamento do Brasil
aos seus interesses. Sarney elegeu um relacionamento com os EUA
pautado no respeito mútuo e na garantia das diretrizes nacionais,
porém iniciou o processo de abertura diplomática, ao valorizar a
ampliação de laços com outros países. (2007, pp.22-23).

A enunciada postura universalista de Sarney encontrará respaldo e
apoio nos países da região, que possuíam problemas similares no que se refere ao
seu endividamento externo, o que fez com que em novembro de 1987, junto à
Argentina, Uruguai, Peru, Venezuela, Colômbia e Panamá, o Brasil assinasse o
documento intitulado ―Compromisso de Acapulco para a Paz, Desenvolvimento e
Democracia‖, que defendia maior flexibilidade no que se refere ao problema da
dívida externa: concessão de empréstimos e o estabelecimento de normas e
acordos, a vinculação entre os pagamentos de obrigações financeiras e as balanças
comerciais, e a integração regional em todos os campos. (PEREIRA, 2003, p. 56).
Segundo Garcia (2005, p.235) “Esta foi a primeira vez que estes mandatários se
articulam diretamente em torno de temas de interesses comum, em foro regional
próprio, sem a presença dos EUA”
A questão do aumento da dívida externa que afetava os países da
América Latina levou ainda o presidente Sarney a declarar a moratória em fevereiro
de 1987, não sem antes realizar um discurso bastante enfático nas Nações Unidas,
denunciando a situação brasileira e dos demais países da região:
Desejo falar do problema econômico, que concentra sua virulência
no Terceiro Mundo, em particular na América Latina. Esmagados sob
o peso de enorme dívida externa vivem os países da região um
quadro de graves dificuldades, cujas repercussões internas se
traduzem em recessão, desemprego, inflação, aumento da miséria e
violência. Apanhados por uma conjugação viciosa de fatores
econômicos — alta dos juros internacionais, queda dos preços dos
produtos primários e seletividade de mercados nos países
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desenvolvidos — enfrentamos uma crise só comparável à que atingiu
as economias de mercado no início dos anos trinta. A carga da dívida
externa impõe uma política econômica voltada para obtenção de
saldos comerciais destinados ao pagamento dos juros. Os
organismos internacionais propõem políticas de ajustamentos
inadequados. Essa rota conduz à recessão, ao desemprego e à
renúncia da capacidade de crescer. Essa política debilita as
lideranças civis, torna explosiva a crise social, ameaça as
instituições, compromete a ordem e, consequentemente, é uma
ameaça às estruturas democráticas. Para aumentar nossas
dificuldades, os mercados dos países desenvolvidos fecham-se às
nossas exportações. Multiplicam-se as barreiras protecionistas e
somos injustamente acusados de práticas desleais de comércio. [...]
O Brasil não pagará a dívida externa nem com a recessão, nem com
o desemprego, nem com a fome. Temos consciência de que, a pagar
essa conta, com estes altos custos sociais e econômicos, teríamos
em seguida de abdicar da liberdade, porque débito pago com miséria
é conta paga com a democracia. (SARNEY, 1985).17

A Argentina escolheu em 1983 o presidente Raúl Alfonsín para sua
retomada à democracia em um cenário bastante conturbado, “após meio século de
autoritarismos militares, eleições fraudulentas, proscrições partidárias, declínio
econômico e colapso institucional” (CANDEAS, 2010, p.213). A situação econômica
do país quando da posse de Alfonsín é descrita por Rojas:
Alfonsín llegó a la presidencia en una situación en que el déficit del
sector público representaba el 15 por ciento del PIB del país, la tasa
de inflación anual había superado la marca del 400 por ciento y el
nivel de inversión se había reducido a la mitad en comparación con la
situación de unos años antes. Además, la economía de la nación
cargaba el peso de una deuda externa de más de 40.000 millones de
dólares, que exigía altos pagos anuales de intereses y
amortizaciones que la Argentina ya no era capaz de cumplir (hacia
fines de 1983 el país había acumulado una deuda de 20.000 millones
de dólares en intereses y amortizaciones impagas). (2003, pp.90-91).

Nesse cenário, a reinserção internacional do país obrigava a
Argentina a promover o que o chanceler de Alfonsín, Dante Caputo, chamou de
―giro realista de la política exterior‖. O termo realista era aqui entendido não como
uma pretensão a exercício de política de poder, mas sim, quanto ao
reconhecimento das adversidades externas e da escassez dos recursos que a
17

Discurso do presidente José Sarney por ocasião da Abertura dos Debates da Assembléia Geral da
ONU. 23 de Setembro de 1985. In. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discursos
Selecionados do Presidente José Sarney. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008.
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Argentina dispunha para ajustar-se a um sistema internacional então marcado pela
presença de fatores que eram avaliados negativamente em termos de seus
impactos para a estabilidade política do país (VAZ, 2002, p.75).
Interessa-nos agora apontar como essa situação de crise
enfrentada pelo Brasil e compartilhada pela Argentina, aliada ao novo cenário de
cooperação desenhada desde o final do período militar, como tentamos demonstrar,
contribuirá a um novo patamar de relacionamento e de integração entre esses dois
países. Sobre o processo de integração entre esses dois países, concordamos com
Miyamoto (1990, p.105), para o qual “a integração não deve ser entendida como
uma identificação perfeita entre as políticas nacionais de vários Estados (até porque
isto não existe), mas sim com a existência de determinados interesses
convergentes‖. Em nosso caso, a convergência entre os dois países fez-se possível
após os ensaios recentes de reaproximação, como sugerimos, de relativo
isolamento ante aos Estados Unidos, do otimismo ao novo cenário de democracia
nos dois países e da perspectiva de mudança no Sistema Internacional, mais
especificamente, a partir da segunda metade dos anos oitenta.
O processo de integração entre Brasil e Argentina, através dos
presidentes José Sarney e Raul Alfonsín, possui importância além da esfera
econômica e comercial, sobretudo, no aspecto político. É fato que os entendimentos
entre esses dois presidentes serviria como embrião do MERCOSUL. Essa hipótese
pode ser aventada se identificarmos os gestos simbólicos emitidos pelo governo
Sarney, que não ficaram sem resposta do lado de seu colega Raul Alfonsín, durante
a construção do relacionamento entre esses dois atores internacionais.
Exemplo disso foi a ação de caráter pragmático, mas que carrega
em si um gesto simbólico, com a iniciativa quanto a ordem de José Sarney, logo em
seus primeiros dias de governo, no que se refere a importação de trigo, petróleo e
derivados argentinos que, a fim de aliviar o déficit comercial de nossos vizinhos,
determinou que toda vez que um dos parceiros tivesse saldo negativo superior a 50
milhões de dólares, o outro, imediatamente, aumentaria suas compras para que
desta forma fosse possível estabelecer o equilíbrio do intercâmbio entre as partes.
(BANDEIRA, 1987, p.74). O desenrolar dos acenos de cooperação desenhados por
Sarney e Alfonsín são explicitados cronologicamente por Bandeira:
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[...] em 29 de novembro [de 1985] durante a inauguração da ponte
internacional, denominada Tancredo Neves, sobre o Rio Iguaçu, os
presidentes Raúl Alfonsín e José Sarney encontraram-se e iniciaram
as conversações, que se orientaram no sentido de: 1.promover as
condições, por meio de gradativa integração bilateral do Brasil e da
Argentina, para a criação de um mercado comum ao qual outros
países poderiam associar-se depois e, com a unificação crescente do
espaço econômico da América do Sul, atingir o máximo de autosuficiência em produtos essenciais, insumos básicos e bens de
capital, substituindo o dólar por moeda convênio no intercâmbio
regional, diluindo assim as fortes pressões sobre o balanço de
pagamentos;
2.
intensificar
a
cooperação
para
o
desenvolvimento de setores capazes de gerar avanços
científicos e tecnológicos fundamentais ao progresso e à
autotransformação de suas economias, tais como informática,
tecnologias de ponta (robótica etc.), biotecnologia, energia nuclear
etc., a fim de evitar que, no sistema produtivo mundial, o Brasil e a
Argentina fossem marginalizados da revolução científica,
permanecendo como produtores de matérias-primas e de
manufaturas simples, de baixo coeficiente técnico; 3.aumentar o
poder político e a capacidade de negociação dos dois países,
institucionalizando o sistema de consulta bilateral, que
praticamente já funcionava, porquanto nem o Brasil nem a Argentina,
àquela época, tomavam qualquer posição importante, sequer em
termos de política mundial, sem que Sarney e Alfonsín mantivessem
conversações por telefone. (2010, pp.457-458.Grifo nosso)

Vejamos agora, como é que essa lista de intenções transformou-se
em ações de Estado, observando as três orientações apresentadas pelo professor
Moniz Bandeira que aferem respectivamente um caráter econômico, um caráter
científico e um caráter de ordem política à relação entre os dois países.
A literatura consultada sobre o assunto é praticamente unânime em
estabelecer que a Declaração de Iguaçu, firmada entre Sarney e Raul Alfonsín, é
um evento histórico na construção de um Mercado Comum entre os dois países. A
assinatura desse ato se deu em 30 de novembro de 1985, durante a inauguração
de uma ponte internacional que ligaria a cidade de Foz do Iguaçu à cidade de
Puerto Iguazú, ocasião em que foi acordado que a construção do Mercado Comum
entre esses dois países ocorreria em um prazo de dez anos18. Miyamoto aponta
que através desse instrumento:

18

Bandeira (2010, p. 460) enfatiza a seriedade com que o projeto foi levado a sério pelos presidentes
dizendo que: “A determinação com que Alfonsín e Sarney trataram de promover a integração
econômica entre os dois países foi tanta que em apenas um ano se encontraram três vezes”
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[...] os dois governos concordavam em ‗conjugar e coordenar os
esforços para a revitalização das políticas de cooperação e
integração entre as nações latino-americanas‘. Com esse intuito
‗expressaram firme vontade política de acelerar o processo de
integração bilateral, em harmonia com os esforços de cooperação e
o desenvolvimento regional‘. Para atingir tal intento, criaram uma
―Comissão Mista de Alto Nível para Cooperação e Integração
Econômica Bilateral, para examinar e propor programas, projetos e
modalidades de integração econômica. (2009, p.99).

Demonstrando que o caráter do intento não se restringia ao aspecto
econômico da construção de um Mercado Comum, a Declaração de Iguaçu
expressava ainda outros pontos de convergência das orientações de Política
Externa dos dois governos, tais como os problemas em comum ligados ao
endividamento externo, o apoio ao Grupo de Contadora- que buscava influir quanto
às questões de intervenção estadunidense em países da América Central, além da
reiteração do apoio brasileiro ao direito de soberania argentina nas Malvinas,
conforme se lê no documento:
―[...] Os Presidentes coincidiram na análise das dificuldades por que
atravessa a economia da região, em função dos complexos
problemas derivados da dívida externa, do incremento das políticas
protecionistas no comércio internacional, da permanente
deterioração dos termos de intercâmbio e da drenagem de divisas
que sofrem as economias dos países em desenvolvimento. [...]
Reafirmaram o pleno respaldo de seus Governos às gestões do
Grupo de Contadora, que consideram a melhor resposta para
alcançar uma solução adequada para a crise centro-americana,
contemplando justa e equitativamente os interesses de todos os
países da região [...]A respeito da questão das Ilhas Malvinas, o
Presidente Sarney reiterou o histórico apoio do Brasil aos direitos de
soberania argentina sobre o arquipélago, sublinhou a importância de
uma solução pacífica para a controvérsia e expressou sua confiança
em que se reiniciem as conversações entre as Partes [...].19

No ano seguinte à Declaração de Iguaçu, Sarney viajou a Buenos
Aires, onde firmou com Alfonsín a Ata para a Integração Brasileiro-Argentina,
estabelecendo primeiramente 12 protocolos no âmbito do Programa de Integração e
Cooperação Econômica entre Brasil e Argentina (PICE) que tratavam primeiramente
sobre: 1) Bens de Capital - Brasil e Argentina negociariam uma lista comum de
19

Declaração de Iguaçu firmada entre os presidentes José Sarney e, Raúl Ricardo Alfonsín, em 29 de
novembro de 1985.
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produtos que teriam tratamento privilegiado, com a exclusão de alíquotas
alfandegárias; 2) Trigo - O Brasil compraria volumes crescentes de trigo argentino,
começando com 1,4 milhão de toneladas, em 1987, até chegar a 2 milhões de
toneladas, em

1991,

de

acordo

com os preços normais de

mercado;

3)Abastecimento alimentar - Argentina e Brasil definiriam um conjunto de gêneros
alimentícios cuja produção de um poderia complementar o abastecimentointerno do
outro; 4)Expansão do comércio - Ambos os países aprofundariam os entendimentos
econômicos e comerciais a fim de promover a expansão gradual, equilibrada e
sustentada do intercâmbio bilateral, estimulando as exportações do país deficitário e
buscando igualmente ampla complementação produtiva; 5) Empresas Binacionais criou condições favoráveis à constituição de empresas binacionais;6) Assuntos
Financeiros - estabeleceu que os Bancos Centrais dos dois países ajustariam as
condições técnicas e operativas através da criação de mecanismo financeiro
recíproco para os saldos devedores registrados nas compensações quadrimestrais.
Determina que os Bancos Centrais dos dois países abririam linhas de crédito
destinadas a financiar a parcela à vista das exportações do país deficitário e/ou das
importações do país superavitário; 7)Fundo de Investimentos - criou o Fundo de
Investimentos paraa promoção do crescimento econômico, privilegiando-se o setor
de bens de capital e os que no futuro venham a integrar o PICE; 8) Energia determinou a realização de estudos técnicos para o fornecimento de gás natural ao
Brasil e que ambos os países analisassem as possibilidades de participação
conjunta em programas de prospecção e exploração petrolífera na Argentina; 9)
Biotecnologia- criou o Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia (CABBIO); 10)
Estudos Econômicos -

estabeleceu o Centro Brasil-Argentina de Altos Estudos

Econômicos; 11) Informação Imediata e Assistência Recíproca em caso de
Acidentes Nucleares e Emergências Radiológicas -estabeleceu mecanismo de
cooperação para a implementação de medidas e procedimentos que contribuíssem
para prevenir ou mitigar os danos resultantes de eventual acidente nuclear ou
emergência radiológica; 12) Cooperação Aeronáutica - previa ações para a
fabricação de partes de aviões brasileiros na ―Área Material Córdoba‖ e criou Grupo
de Trabalho conjunto destinado ao estudo, assessoramento e acompanhamento do
intercâmbio brasileiro-argentino no setor da indústria aeroespacial. (BANDEIRA,
1987,p.75;

BANDEIRA,

2010,

p.459;

PEREIRA,

2003,

p.51;

FUNDAÇÃO
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ALEXANDRE DE GUSMÃO, 2005, p. 46-48; VARGAS, 1997, p.50).
Como se fossem poucos os acordos firmados durante o período,
entre o ano de 1986 e 1989, foram anexados mais doze outros protocolos no âmbito
do PICE, a saber: 13) Siderurgia - determinou que as autoridades competentes de
ambos os países examinassem a situação do comércio bilateral de produtos
siderúrgicos, a perspectiva de complementação industrial e propusessem medidas
necessárias para o desenvolvimento siderúrgico;14) Transporte Terrestre -propunha
a simplificação e adequação dos mecanismos operacionais e o estabelecimento de
condições para a participação igualitária das frotas; 15) Transporte Marítimo determinou que se procurassem fórmulas de coordenação entre os transportes de
trigo e minério de ferro para evitar viagens com lastro; 16) Comunicações estabeleceu programa de cooperação no setor, especialmente nas áreas de
operação, normatização e desenvolvimento de sistemas de comunicações e
procurou promover relações empresariais que possibilitassem um programa de
complementação industrial;17) Cooperação Nuclear - estabeleceu programa de
cooperação na área de elementos combustíveis, detectores e instrumentação,
enriquecimento de isótopos estáveis, reatores rápidos, salvaguardas, testes não
destrutivos de materiais; 18) Cultural -

criou Grupo de Trabalho de Integração

Cultural paradesenvolver e implementar objetivos determinados nas seguintes
áreas de ação prioritária: cinema, televisão e rádio, livros, artes visuais, teatro e
música, institutos culturais e recursos humanos;19) Administração Pública estabeleceu as seguintes áreas prioritárias para a cooperação no campo da
Administração Pública:reforma administrativa, formação de recursos humanos,
desenvolvimento de plano de carreiras, cargos e níveis salariais, intercâmbio
sistemático de estudos e de legislação, descentralização de Administração Pública
e promoção de intercâmbio entre setores específicos de interesse de ambas as
Administrações; 20) Moeda Comum - criou unidade monetária comum, denominada
GAUCHO, que teria seu valor expresso nos termos que, de comum acordo,
determinassem os Bancos Centrais dos dois países, a ser emitida e respaldada por
um Fundo de Reservas; 21)Indústria Automobilística - estabeleceu os objetivos
para o setor automobilístico e fixou condições favoráveis para o intercâmbio de
veículos automotores e suas partes, peças e componentes, fabricados nos
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territórios dos dois países; 22) Indústria Alimentícia- fixou conjunto de medidas para
promover a complementação e integração industrial e comercial na indústria
alimentícia, definia as condições de equilíbrio dinâmico do intercâmbio e
estabeleceu regra para sua recomposição; : 23) Regional Fronteiriço - estabeleceu
as normas para a criação de Comitês de Fronteira e incentivou a cooperação
fronteiriça; 24) Planejamento Econômico e Social- criou grupo de trabalho para
reunir-se como foro de consulta das autoridades econômicas de ambas as Partes a
fim de elaborar projetos de Acordos específicos de harmonização e coordenação
das políticas macroeconômicas de forma a otimizar as políticas de desenvolvimento
econômico-social e de investimentos nos dois países.(FUNDAÇÃO ALEXANDRE
DE GUSMÃO, 2005).
Cabe menção sobre a relação bilateral durante o período, no que
diz respeito à cooperação nuclear que fora iniciada durante o período anterior e que
manteve vigor no período Sarney-Alfonsín. No mesmo ano da Declaração de
Iguaçu, os dois presidentes concordaram em realizar uma declaração conjunta
sobre a questão nuclear, com a argumentação de aplicar a energia nuclear para fins
pacíficos através de um grupo de trabalho a cargo das respectivas chancelarias.
Para Albuquerque (2010, pp. 20-21), o imaginário de desconfiança foi dirimido
nesse setor quando Alfonsín convidou Sarney para visitar instalações argentinas, o
que foi respondido pelo governo brasileiro com uma visita similar, vindo a propiciar a
criação de uma Agência Brasileiro - Argentina de Contabilidade e Controle de
Materiais Nucleares em 1991 – durante o período Collor-Menem.
Essa grande gama de demonstrações de aproximação entre os dois
países possuiu no entender de Vaz, perspectivas distintas a cada uma das partes.
Para ele:
[...] na perspectiva brasileira, a construção da parceria estratégica
com a Argentina iniciou-se em um contexto em que as variáveis,
tanto de índole interna quanto externa, que haviam contribuído para
dar objetividade às parcerias com os países industrializados [...] [que]
tinham se modificado profundamente, tornando essas parcerias em
grande medida, inoperantes quanto aos seus objetivos maiores. Para
isso, muito contribuíram as condições internas da economia brasileira
de então e, ainda mais, as posições assumidas quanto à dívida
externa, particularmente a moratória, decretada em 1987, que
indispôs fortemente o país com seus principais credores e parceiros.
Para a Argentina, a importância da parceria com o Brasil definia-se
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mais por considerações de ordem econômica que política, o que
ficara patente desde as negociações que resultaram na Ata de
Integração Brasil-Argentina de 1986. A preponderância, para a
Argentina, de interesses de ordem econômica na relação com o
Brasil resultava das necessidades de buscar outro modelo
econômico, em face do esgotamento da experiência de substituição
de importações, e de responder simultaneamente aos problemas
advindos da abertura indiscriminada promovida pelos governos
militares, entre 1976 e 1982, entre os quais o deslocamento de
setores produtivos, notadamente no campo industrial, e de mão-deobra, e o aumento da dívida externa. Para tanto, propunha-se um
modelo intermediário que contemplava uma abertura regulada, na
qual as relações e a integração com o Brasil ganhavam
funcionalidade. (2002, pp.80-81).

Depreende-se das justificativas apontadas pelo autor que, embora
possam ser por motivos distintos, há uma relação interdependente entre a Política
Externa e os assuntos domésticos dos dois países que convergiram para o
processo de Integração. Essa interdependência entre as duas esferas políticas
encontra amparo na base teórica proposta por Putnam – conforme apresentado no
primeiro capítulo.
O esforço realizado para a integração cumprida durante o período
Sarney e Alfonsín foi evidente. É mister demonstrar se esse esforço manteve a
mesma linha na sucessão dos governos dos dois países. Segundo o próprio
Sarney, em 2004, o processo passou a restringir-se a aspectos comerciais na
época de Menem e Collor, assim "foi por água abaixo a visão da integração política,
cultural, física e [de] uma comunidade de nações...". É sobre essa sucessão que
trataremos a seguir na próxima seção.
2.3 - O Governo Fernando Collor de Mello
Em março de 1990, tomou posse como presidente do Brasil o exgovernador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Em seu discurso de posse o
presidente sinalizaria sua visão quanto ao papel do Estado e do capital estrangeiro
na Sociedade Brasileira:
Entendo assim o Estado não como produtor, mas como promotor do
bem-estar coletivo. Daí a convicção de que a economia de mercado
é forma comprovadamente superior de geração de riqueza, de
desenvolvimento intensivo e sustentado. Daí a certeza de que, no
plano internacional, são as economias abertas as mais eficientes e
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competitivas, além de oferecerem bom nível de vida aos seus
cidadãos, com melhor distribuição de renda. Não abrigamos, a
propósito, nenhum preconceito colonial ante o capital estrangeiro. Ao
contrário: tornaremos o Brasil, uma vez mais, hospitaleiro em relação
a ele, embora, é claro, sem privilegiá-lo. Não nos anima a idéia de
discriminar nem contra nem a favor dos capitais externos, mas
esperamos que não falte seu concurso para a diversificação da
indústria, a ampliação do emprego e a transferência de tecnologia
em proveito do Brasil20. (MELLO, 1990)

Houve uma série de complicações com a economia durante o
mandato de Fernando Collor que refletiriam no apoio popular empenhado ao novo
presidente, como aduz Barreto:
[...] a inflação se agravava e o novo governo impôs congelamento por
18 meses de quase todos os ativos financeiros do setor privado e
dos preços. Foram introduzidos impostos provisórios adicionais,
encerrados diversos órgãos públicos e demitidos funcionários. Essas
medidas alcançaram pouco êxito e contribuíram para perda de apoio
popular. Após cair em 80% em março de 1990, a taxa de
crescimento dos preços começou a subir novamente alcançando
19,9% em janeiro de 1991. O PIB caiu 4% em 1990. (2012, pp.129130).

Os resultados ruins da economia seriam refletidos em mudanças
realizadas no campo social. Com um déficit de 20 bilhões de dólares nas contas
públicas para honrar compromissos que incluíam até mesmo o pagamento de
pensões a aposentados, mais de três mil empresas faliriam no período e haveria
diminuição nos investimentos em áreas fundamentais do Estado Brasileiro. O
investimento social caiu 19% entre 1989 e 1991, perda de 50% dos investimentos
em educação e 39% em saúde (CANANI, 2004, p.46).
No plano externo, as diretrizes em política externa introduzidas pelo
novo governo são apontadas como: i) garantir a inserção e adaptação do país aos
novos contornos da economia global; ii) manter relações positivas com os Estados
Unidos; iii) desfazer o caráter terceiro-mundista do Brasil. (HIRST e PINHEIRO,
1995, p.6; BECARD, 2009, p. 85)21.
20

Discurso de Posse do Senhor Presidente da República Fernando Collor de Mello. Brasília
(15/03/1990).
21
Há uma pequena diferença semântica existe as definições das autoras, que não chega a alterar o
sentido da definição:a primeira posição “garantir a inserção e adaptação do país aos novos
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O Primeiro ponto da Política Externa em Fernando Collor será de
ações que implicarão necessariamente em mudanças estruturais de política
doméstica em consonância à sua visão de Estado e ao novo cenário global. Para
“garantir a inserção e adaptação do Brasil aos novos contornos da economia
global”, é antes necessário contextualizar quais foram esses novos contornos da
economia global vividos durante a gestão de Collor.
Inaugura-se no final da década de 1980 e início da década de 1990,
a chamada ―Nova Ordem Mundial‖: com o colapso do sistema soviético e
consequentemente o fim do mundo bipolar, os Estados Unidos emergiriam no
cenário global como a única superpotência em um mundo de rápidas
transformações. Essa hegemonia possibilitaria que o país exercesse influência em
todo o mundo através de um ideário de orientação economicamente liberal.
Fernando Collor, como tantos outros, identificou que a observância
desse novo ideário significava modernidade e deveria ser buscada através do
intitulado ―Consenso de Washington‖, formulação preceituada em 1989 por
economistas do Fundo Monetário internacional, do Bando Mundial e do
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que tratava de um conjunto de dez
medidas a serem aplicadas na América Latina, a saber: 1 – disciplina fiscal; 2 –
mudanças das prioridades no gasto público; 3 – reforma tributária; 4 – taxas de
juros positivas; 5 – taxas de câmbio de acordo com as leis do mercado; 6 –
liberalização do comércio; 7 – fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8 –
privatização das empresas estatais; 9 – desregulamentação das atividades
econômicas; 10 – garantia dos direitos de propriedade.
A adoção desse receituário seria uma condição para o cumprimento
de novos empréstimos financeiros concedidos por instituições econômicas
internacionais, grandes bancos, corporações transnacionais, e investidores
financeiros (VADELL, 2006, p.197). Cervo e Bueno (2008, p. 459) sugerem que o
Brasil ao adotar tais medidas desistia de fazer política internacional própria para
estabelecer políticas de rigidez fiscal, contraindo salários e benefícios do Estado do
bem-estar social, além de privatizar empresas públicas e vende-las às companhias
contornos da economia global”, BECARD usa o termo ―adaptar o país aos novos moldes da
economia global‖. As duas outras concepções são idênticas.
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estrangeiras para arrecadar dólares com o intuito de pagar sua dívida externa.
Segundo Spektor (2002, p.126), o conjunto de regras previstas pelo
Consenso de Washington foi rapidamente adotado por jornalistas, transformando-o
em sinônimo de ―neoliberalismo‖ e foram implementadas em graus distintos em toda
a América Latina, exceto em Cuba, no início dos anos 90. Sobre o neoliberalismo,
Ianni apontou:
O neoliberalismo traduz-se na liberação crescente e generalizada
das atividades econômicas, compreendendo a produção,
distribuição, troca e consumo. Funda-se no reconhecimento da
primazia das liberdades relativas às atividades econômicas como
pré-requisito e fundamento da organização e funcionamento das
mais diversas formas de sociabilidade, compreendendo não apenas
as empresas, corporações e conglomerados, mas também as mais
diferentes instituições sociais.[...] Realiza-se a desregulação das
atividades econômicas pelo Estado, a privatização das empresas
produtivas estatais, a privatização das organizações e instituições
governamentais relativas à habitação, aos transportes, à educação, à
saúde e à previdência. O poder estatal é liberado de todo e qualquer
empreendimento econômico ou social que possa interessar ao
capital privado nacional e transnacional. Trata-se de criar o "Estado
mínimo", que apenas estabelece e fiscaliza as regras do jogo
econômico, mas não joga [...] No bojo da ideologia neoliberal,
florescem várias utopias muito evidentes e correntes. Expressões
como "aldeia global", "mundo sem fronteiras", "nova ordem
econômica mundial", "fim da geografia" e "fim da história", entre
outras, são muito indicativas das expectativas e ilusões que o
neoliberalismo apresenta como ideais a serem realizados. Sem
esquecer que essas utopias, no limite se dissolvem em uma só,
inspiram a prática e o discurso, a publicidade e a retórica, as
diretrizes e as exigências, de uns e outros situados nas
organizações, corporações, estruturas e blocos de poder que
administram as linhas básicas da globalização do mundo pelo alto.
(1998, p.91-92).

O segundo ponto das diretrizes da Política Externa de Fernando
Collor, o de manter relações positivas com os Estados Unidos, está diretamente
relacionado ao terceiro: ―desfazer o caráter terceiro-mundista do país‖, como
demonstraremos.
A tentativa de vinculação do Brasil aos Estados Unidos ficou
confrontou-se com as iniciativas do governo George H. Bush (1989-1993) para a
América Latina, principalmente nos campos financeiro e comercial.
―No primeiro caso, houve um esforço para que os países da região
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encontrassem uma solução de médio e longo prazos para a dívida
externa, por meio do chamado Plano Brady (1989). Anunciado pelo
secretário do Tesouro Nicholas Brady em 10 de março, o plano
reconhecia, a um só tempo, as falhas das iniciativas anteriores
(Plano Baker) e a necessidade de um compromisso oficial mais
ostensivo, por parte dos EUA, com relação à redução da dívida das
nações latino-americanas [...]Vexado pela situação de quasemoratória e em condições precárias de promover uma melhoria dos
indicadores econômicos, o governo Collor adere à lógica do Plano
Brady e passa a renegociar a dívida sob o novo marco‖
(CASARÕES, 2011, 102).

Um segundo ponto para a vinculação aos Estados Unidos durante
aquele período foi a proposta estadunidense para a construção de uma Zona de
Livre Comércio ―do Alaska à Terra do Fogo‖ chamada ―Iniciativa para as
Américas‖.No entender de Bandeira (2010, pp.470-471), esse projeto de Integração
preveria a abertura entre os mercados envolvidos, possibilitando aos Estados
Unidos um aumento de suas exportações, sem a necessidade de negociar
separadamente com cada país americano.
Para Casarões (2011), o projeto estadunidense da Iniciativa para as
Américas não encontrou ressonância na maioria dos governos latino-americanos,
inclusive ao Brasil, pois percebeu-se seu potencial nocivo às economias da região,
muito fragilizadas. Desta feita, o Brasil promoveu um duplo movimento de
reconstrução das relações bilaterais com os Estados Unidos e, por outro lado,
reforçaria o processo de integração regional através do MERCOSUL como forma a
buscar sua inserção internacional.
Um mês após o anúncio do projeto norte-americano, Collor viajou à
Argentina com o ímpeto de redefinir esforços na busca da integração dentro da
região (HEMMING, 2009, P.52). Do encontro, os dois países firmam a Ata de
Buenos Aires, considerando:
[...] A evolução recente dos acontecimentos internacionais, em
especial a formação de grandes espaços econômicos, a globalização
do cenário econômico internacional e a importância crucial de se
alcançar uma adequada inserção econômica internacional para os
nossos países; [...] DECIDEM: 1. Estabelecer um mercado comum
entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, que
deverá estar definitivamente conformado em 31 de dezembro de
1994. 2. Para tanto, ambos os Governos tomarão todas as medidas
necessárias ao cumprimento do objetivo e o prazo acima
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mencionados. 3. Dar-se-á especial ênfase à coordenação de
políticas macroeconômicas e às reduções tarifárias generalizadas,
lineares e automáticas, como principal metodologia para a
conformação do Mercado Comum, [...]22

Flávia de Campos Mello (2002, p.38) identifica que embora
concordassem quanto ao processo de integração, Menem e Collor, possuíam
diferentes percepções das finalidades dessa decisão. Para o autora, o ímpeto
argentino referia-se a lograr sucesso em uma primeira etapa de processos de
integração em âmbito mais amplo dentro do continente, de forma que esta relação
propiciaria uma possibilidade de ―unidade continental‖, conquanto que o Brasil já
enfatizava que sua prioridade consistiria no fortalecimento da unidade sub-regional
prioritariamente.
O fato é que oito meses após a assinatura da Ata de Buenos Aires,
no dia 26 de março de 1991, os dois países junto ao Paraguai e ao Uruguai fundam
o MERCOSUL, através da assinatura do Tratado de Assunção, que:
[...] reproduziu ipsis litteris os dispositivos da Ata de Buenos Aires no
que se refere aos mecanismos e instrumentos para a formação de
um mercado comum, definido como uma zona de livre-comércio
completa – ao serem reduzidas a zero as barreiras tarifárias e nãotarifárias num espaço de quatro anos –, agregada de uma Tarifa
Externa Comum, o que caracterizaria a união aduaneira a ter início
em 1995. (ALMEIDA, 2008, pp.9-10).

Para Vigevani, Mariano e Mendes (2002, p.45), foi através desse
tratado que a integração passou a ser o ponto mais dinâmico e fundamental das
diplomacias dos países sul-americanos, revitalizando a vontade política dos
governantes em aprofundar a integração no Cone Sul, ao mesmo tempo em que
haveria uma ampliação e melhoria nos mecanismos decisórios. Segundo Ruiz os
objetivos do tratado eram:
[...] a inserção competitiva dos países nos mercados mundiais, a
promoção de economias de escala e a ampliação do comércio e os
investimentos. Para isso, se estabeleciam como instrumentos: 1) um
programa de liberalização comercial linear, progressiva e automática,
livre circulação de bens, serviços e fatores, 2) a coordenação das
políticas macroeconômicas, 3) o estabelecimento de uma tarefa
22

Ata de Buenos Aires, 06 de julho de 1990.
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externa comum, 4) a adoção de acordos setoriais e 5) a regulação de
um regime geral de origem, cláusulas de salvaguarda e solução de
controvérsias. (2007, p.191).

Podemos aventar, portanto, que a Iniciativa para as Américas tenha
contribuído indiretamente para a construção do MERCOSUL através da conjugação
de interesses entre Brasil e Argentina - ao propor a formação de um mercado
comum no lugar de uma área de livre comércio, o que aumentaria o poder de
barganha do grupo para enfrentar os riscos que a eventual consolidação da
iniciativa estadunidense pudesse provocar em seus respectivos negócios.
Foi através da consolidação do MERCOSUL que a diplomacia
brasileira encontrou um espaço para uma atuação internacional independente do
eixo central nas relações com Washington, fortalecendo o poder de barganha do
país nas negociações internacionais, mas também buscou-se implementar um
projeto de inserção global, autônoma, colocando o País no mapa dos blocos
internacionais (Mello, F., 2002, p.38).
O contexto global, aliado à percepção de como deveriam os
mandatários se comportar ante a ―Nova Ordem Mundial‖, contribuiu à realização de
um processo de integração no âmbito da América do Sul protagonizados por
Argentina e Brasil. Esse processo será envolto em uma série de oscilações quanto
a seus propósitos e influirá sobremaneira em ambos os países triangulando ao
projeto integracionista dos Estados Unidos nos anos seguintes, conforme
demonstraremos.
Se no contexto externo, o Brasil pelejava em cenários políticos
extremamente complexos, no âmbito interno, não era diferente, no dia 29 de
setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou o processo de impedimento
contra o presidente Collor, que foi afastado do cargo devido a denúncias de
corrupção, proferidas por seu irmão a uma revista.
2.4 O - Governo Itamar Franco
Após o afastamento de Fernando Collor, seu vice-presidente, o
mineiro Itamar Franco chega ao Planalto para o exercício do cargo até o final de

66

1994. Embora tenha sido um curto período, podemos afirmar que o novo presidente
realizou atividades importantes – como a estabilização da inflação através do Plano
Real, no plano interno, e a proposta de extensão do projeto integracionista sulamericano no plano externo.
Itamar

assume

a

presidência

num

contexto

doméstico

e

internacional notavelmente desfavorável ao país. O novo governo atravessou o ano
de 1993 buscando superar as sequelas deixadas pelo trauma político do período
1990-92 e simultaneamente procurou encontrar uma porta de saída para a
prolongada crise econômica do Brasil (HIRST e PINHEIRO, 1995, p.10). O
presidente mantinha uma distância de Collor, desde a composição de sua chapa
eleitoral, que foi estruturada mais preocupada com a obtenção dos votos de Minas
Gerais do que com uma ideologia que os unisse, como registra Canani:
[...] as diferenças entre Collor e Itamar já se faziam notar desde o
início do governo Collor e explicam muito das tensões que a posse
do vice-presidente iria instaurar. Essas diferenças resultam da
própria natureza da aliança política que une os dois políticos na
mesma chapa à presidência. Itamar, sem partido à época das
composições pré-eleitorais, fora sondado por vários candidatos,
interessados na contabilização dos votos do segundo maior colégio
eleitoral do país e na sua reputação de político honesto [...] Por esse
isolamento, Itamar fora preservado dos ataques à corrupção no
governo Collor e do próprio processo de impeachment, de forma que
sua honestidade era apresentada como uma garantia de que seu
governo, ao menos, teria algum zelo pela coisa pública. (2004, pp.4546).

No plano externo, se compararmos a gestão de Itamar à seu
antecessor, veremos que o novo presidente não prescindiu ao ímpeto de inserção e
reconhecimento internacional do Brasil como potência média e de uma maior
atuação nos foros multilaterais, através de participação efetiva nas Nações Unidas e
com o relacionamento com os países da América Latina (SALES, 2007, p. 66).
Assim, “Os eixos desse novo período são marcados pelos compromissos da
agenda regional, particularmente com os países vizinhos.” (BRIGAGÃO e
RODRIGUES, 2006, p.76). Nesses quesitos, não identificamos uma mudança tão
significativa, ao menos no discurso entre Collor e Itamar, tal como apontam Hirst e
Pinheiro, fazendo um balanço do período Itamar, pouco tempo após o término de
seu governo:
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[...] o governo de Itamar Franco imprimiu o tom da atuação
internacional de seu governo. O que se percebeu foi a manutenção
das políticas iniciadas anteriormente, paralelamente à adoção de um
posicionamento marcado pela condição de país em desenvolvimento.
Neste contexto, algumas decisões da diplomacia brasileira foram
paradigmáticas do projeto de inserção internacional do novo governo,
a saber: a atuação nos foros políticos multilaterais, a reafirmação dos
compromissos já assumidos de não-proliferação nuclear, o
aprofundamento da integração regional, a ‗desdramatização‘ das
relações com os Estados Unidos, a reafirmação das alterações
implantadas pelo governo anterior no âmbito da Rodada Uruguai e a
aproximação com pares potenciais da comunidade internacional
(China, Índia, Rússia e África do Sul). (1995, p.11).

Itamar Franco expôs sua visão quanto à política externa à
sociedade brasileira em sua primeira fala como presidente, enunciando o novo
cenário internacional e apontando a importância dos processos de integração
regionais:
O mundo, depois da guerra fria, se organiza em grandes blocos
regionais, que prenunciam uma sociedade política universal.
Estamos participando do MERCOSUL, e sentimos salutar desafio
diante da integração continental. Ao mesmo tempo em que
avançamos na integração do Cone Sul, mantemos os nossos
compromissos com o Pacto Amazônico. É o que nos determina a
Constituição Federal em um dos seus dispositivos: ‗A República
Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social
e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações‘.A nossa participação na
sociedade mundial prometida pelo novo milênio pressupõe a nossa
própria integração. A associação com os países meridionais não será
apenas a integração do Sul do País com o Sul do Continente, mas,
sim, a integração do Brasil como um todo com seus vizinhos austrais.
Por isso mesmo não podemos ignorar as conseqüências sociais e
políticas das nossas desigualdades econômicas regionais.
(FRANCO, 1992)23.

No que tange à adesão de Itamar sobre o neoliberalismo tão latente
durante o mandato de Collor, Bandeira (2010, p.482) argumenta que “embora não
mostrasse entusiasmo pelo neoliberalismo, [Itamar] não reverteu o programa de
reformas econômicas, que Collor de Mello atabalhoadamente começara, nem
23

Primeiro pronunciamento do Senhor Itamar Franco, Presidente da República à Nação, em cadeia
facultativa de rádio e TV, no Palácio do Planalto. Brasília, DF, 30 de dezembro de 1992 In.BRASIL.
Ministério das Relações Exteriores. Discursos Selecionados do Presidente Itamar Franco. FUNAG:
Brasília, 2008.
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modificou as diretrizes da política exterior.” Canani (2004, p.47) justifica essa
conduta, argumentando que era importante sinalizar para a Comunidade
Internacional que o novo governo não romperia com as posições de seu antecessor.
Becard ainda acrescenta:
Em suas primeiras declarações, ao final de 1992, e com vistas a não
‗levantar suspeitas‘ perante a comunidade internacional com relação
às intenções do novo governo, o Presidente Itamar afirmou o
interesse em manter os rumos do programa econômico em curso,
defendendo: i) o prosseguimento do processo de privatizações; ii) a
participação do capital estrangeiro no fomento ao crescimento da
economia; iii) a preservação do processo de abertura comercial.
(2009, pp. 63-64).

Embora não fosse tão simpático ao neoliberalismo quanto seu
antecessor, Itamar Franco precisaria honrar compromissos firmados por Fernando
Collor em consonância às regras desse sistema e em consonância ao contexto do
Sistema Internacional. Desta feita, não houve grandes alterações em relação à
política externa. A lógica do compartilhamento e da multilateralização de temas
globais ainda permeou a política externa brasileira de Itamar, através de destaque
bastante grande às Nações Unidas e às relações com a América Latina
(SALES,2007, p.66).
Com relação aos Estados Unidos, o período de Governo de Itamar
é marcado pela persistência daquele país em criar sob sua liderança uma área de
livre comércio em todo o continente americano. Para tanto, o vice-presidente, Al
Gore, visitou o país em março de 1994 para convidar o Brasil para participar de
encontro em dezembro daquele ano para tratar desse projeto de integração, na
chamada ―Cúpula das Américas‖. (BARRETO, 2012, p.343).
A Cúpula das Américas ocorreu na cidade de Miami no final
daquele ano e foi recebida por um presidente no término de mandato que quase
nada poderia fazer para dirigir o posicionamento do Brasil sobre a proposta. Caberia
ao seu sucessor24, Fernando Henrique Cardoso, que também participou do evento,
decidir e conduzir o país para responder ao projeto estadunidense, que à época
24

Embora a Cúpula tenha tecnicamente ocorrida durante o mandato Itamar (em seu último mês de
mandato), preferimos discorrer sobre o assunto no capítulo seguinte exatamente por entendermos
que pouca coisa poderia ser feita por Itamar naquela situação.
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teve a nomenclatura alterada de ―Iniciativa para Américas‖ para ALCA – Área de
Livre Comércio das Américas.
Embora evidentemente buscasse não enfraquecer a relação com os
EUA, percebe-se que Itamar Franco de certa forma esforçou-se para focar a
inserção brasileira na esfera da América do Sul com maior vigor do que com os
norte-americanos. Para alguns autores, como Silva (2008, p.14), houve uma relativa
reorientação da política com relação aos Estados Unidos, que havia sido
implementada por Fernando Collor, para dar espaço às negociações em foros de
caráter multilateral e, em especial, na ênfase dada aos projetos de integração no
âmbito da América do Sul.
Dois processos de integração regional podem ser enunciados no
âmbito da América Latina durante o período Itamar Franco: o primeiro diz respeito à
formalização do MERCOSUL, o segundo, de iniciativa de seu governo, trata da
proposta da Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA).
No escopo do MERCOSUL, houve a assinatura, em Outubro de
1992 (ocasião em que Itamar Franco exercia a presidência interinamente), do
Cronograma de Las Leñas, que deveria estabelecer uma Tarifa Externa Comum
entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além da adequação de como se dariam
a circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os signatários até a data
limite de 31 de dezembro de 1994 - ocasião em que o Tratado de Assunção deveria
ser ratificado entre as partes, criando formalmente toda a estrutura do MERCOSUL.
É também desse período o Protocolo de Ouro Preto, que conferiu
personalidade jurídica internacional ao MERCOSUL, o qual permanece como
agrupamento de natureza intergovernamental, com processo decisório fundado na
regra do consenso (GARCIA, 2005, p.254; BANDEIRA, 2010, p.494; PENNA
FILHO, 2006, p. 72; FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO, 2005, p.55).
O segundo processo de integração regional sul-americano durante
o período foi a ideia de se criar uma Área de Livre Comércio Sul-americana
(ALCSA). A idéia foi anunciada pelo presidente brasileiro durante a VII Cúpula do
Grupo do Rio (15-16 de outubro de 1993, em Santiago do Chile) e visava aproximar
comercialmente o MERCOSUL, o Chile e o Grupo Andino (GARCIA, 2005, p.251;
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CARDOSO, 2000, p. 30; HIRST e PINHEIRO, 1995, p. 15; BANDEIRA, 2006, p.
277).
Para tanto, deveriam os países sul-americanos, construir uma Zona
de Livre Comércio plena no prazo de dez anos, com redução linear e automática de
tarifas, sem prejuízo para a participação dos países membros do MERCOSUL em
outros esquemas de liberalização comercial (RINALDI, 2015, p.67), como registrou
Itamar:
[...] Em um horizonte mais amplo, ao longo dos próximos dez anos,
visualizamos a formação de uma Zona de Livre-Comércio na
América do Sul. Esse espaço econômico resultaria da articulação
entre os processos em curso no Mercoul, da Iniciativa Amazônica e
do Grupo Andino. Necessitará, igualmente, da participação
fundamental do Chile. Essa nova Zona de Livre- Comércio estimulará
a aproximação das experiências integracionistas na América do Sul
com o Nafta, com a Comunidade do Caribe e com o Mercado
Comum Centro-Americano. (FRANCO, 1993).25

Quanto à dimensão dos dois projetos de integração dentro da
América do Sul no período, concordamos com Bandeira, para o qual:
O projeto do MERCOSUL não era formar uma simples área de livre
comércio, mas constituir o núcleo de um futuro mercado comum,
base de um estado supranacional, como a União Européia, sobre o
lastro geográfico da América do Sul. Por isso, o Brasil, na
coordenação do chanceler Celso Amorim, começou, em 1993, as
negociações visando celebrar uma série de acordos de livre
comércio com os estados da Comunidade Andina de Nações (CAN)
e criar em dez anos a Área da América do Sul (ALCSA). (2006,
p.277).

Em contraste ao projeto de integração proposto pelos EUA,
diversos autores26 apontam que a ideia de Itamar, ao propor a ALCSA apresentava
um contraponto sul-americano ao projeto estadunidense da ALCA – tese que
corroboramos.
No que se refere às relações bilaterais dos Governos ItamarMenem há de se ressaltar que embora não possamos categorizar a implementação
25

Discurso do Senhor Presidente da República, Itamar Franco, na Primeira Sessão de Trabalho, em
Assuntos Políticos, durante a VII Cúpula Presidencial do Grupo do Rio. Santiago do Chile
(15/10/1993). In: Brasil. Biblioteca da Presidência da República.
26
Entre os quais: Gomes (2012, p.63), Martins (2006, p.69), Hirst e Pinheiro (1995, p.15)
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do MERCOSUL no período como uma ação estritamente entre esses dois atores,
devemos ponderar que os esforços conjugados de Brasil e Argentina, países
idealizadores e com o maior peso dentro do processo, foram imprescindíveis para o
sucesso do projeto. É nessa linha que se manifestou o presidente Itamar quando
de sua visita à Argentina em 25 de maio de 1993:
Os esforços conjuntos de aproximação empreendidos por Brasil e
Argentina já produziram resultados notáveis. Haverá poucos
exemplos de evolução tão rápida e segura de um relacionamento
bilateral como o nosso, que se consolida em patamares cada vez
mais elevados de proximidade e entendimento. No cenário mundial
abrem-se novas oportunidades de atuação. Hoje, sabemos que a
permeabilidade em nossas relações e sua previsibilidade favorecem
a projeção internacional dos dois países. Esse quadro está
solidamente assentado no campo econômico e comercial, que
manifesta, hoje, um dinamismo sem precedentes na América Latina,
havendo nosso intercâmbio bilateral alcançado, em 1992, cifra
superior a 4 bilhões de dólares. O nível de entrosamento a que
chegamos tem suas raízes no Tratado de Assunção, que reúne, além
de nossos dois países, o Paraguai e o Uruguai. [...] Ao saudar a
Argentina no seu grande dia cívico, falo por um país irmão, vizinho,
companheiro, para dizer a toda a Nação argentina que
prosseguiremos com o grande desenho da integração. Uma
integração sensível a todos os nossos interesses e, principalmente,
exemplar em sua visão de um futuro de prosperidade e de paz27.

27

Discurso do Senhor Itamar Franco, Presidente da República, durante visita oficial à Argentina
(25/05/1993) In: Brasil. Biblioteca da Presidência da República.
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3 - A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA A ARGENTINA
DURANTE OS GOVERNOS FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
No dia 1º de Janeiro de 1995, assumiu a presidência da República,
o sociólogo e ex-senador Fernando Henrique Cardoso (FHC). Seu governo
perdurou por dois mandatos, tendo sido o primeiro presidente reeleito na história do
país.
O cenário eleitoral que marca a vitória de Fernando Henrique
Cardoso é ilustrado por Canani:
A liderança disparada de Lula nas pesquisas eleitorais e a rejeição
de nomes tradicionais da direita forçava os setores conservadores da
política brasileira a procurarem uma figura que se apresentasse
como uma "terceira via" para as eleições presidenciais.[...] Essa
figura viria a ser o próprio Fernando Henrique que, em função de sua
credibilidade e da projeção obtida com o êxito do Plano Real,
venceria no primeiro turno as eleições presidenciais de 1994. (2004,
p.79).

3.1 - O Neoliberalismo nos Governos Fernando Henrique Cardoso

Em seu discurso de despedida do Senado Federal, Fernando
Henrique Cardoso, já eleito presidente, anunciou:
[...] o caminho para o futuro desejado ainda passa, a meu ver, por um
acerto de contas com o passado. Eu acredito firmemente que o
autoritarismo é uma página virada na História do Brasil. Resta,
contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda
atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refirome ao legado da Era Vargas — ao seu modelo de
desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista.
Esse modelo, que à sua época assegurou progresso e permitiu a
nossa industrialização, começou a perder fôlego no fim dos anos 70.
Atravessamos a década de 80 às cegas, sem perceber que os
problemas conjunturais que nos atormentavam — a ressaca dos
choques do petróleo e dos juros externos, a decadência do regime
autoritário, a superinflação — mascaravam os sintomas de
esgotamento estrutural do modelo varguista de desenvolvimento. No
final da "década perdida", os analistas políticos e econômicos mais
lúcidos, das mais diversas tendências, já convergiam na percepção
de que o Brasil vivia, não apenas um somatório de crises
conjunturais, mas o fim de um ciclo de desenvolvimento de longo
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prazo28. (CARDOSO, 1994. Grifo nosso)

A mudança proposta no discurso de FHC diz respeito à sua
interpretação de como o Estado brasileiro deveria intervir na economia,
representado no período Vargas e seu Nacional-Desenvolvimentismo. Aqui cabe
uma explicação quanto ao modelo econômico proposto por Vargas, com o qual FHC
propunha à ocasião uma ruptura:
Vargas compreendeu, já no seu primeiro governo, que o Brasil
estava ficando secularmente para trás no processo de
desenvolvimento econômico, e que a única forma de recuperar o
atraso era a industrialização. Todos os demais países ricos eram
industrializados, por que, então, o Brasil poderia enriquecer apenas
com a agricultura como afirmava o pensamento dominante? Naquela
época as elites brasileiras aceitavam sem discutir a verdade liberal
vinda do Norte, segundo a qual o Brasil era um país essencialmente
agrário. Aceitavam essa ‗verdade‘ porque a superioridade intelectual
do império é de tal forma ‗evidente‘ que às elites do país dependente
parecia não ter alternativa senão aceitá-la. Aceitavam-na, como
aceitam hoje outras recomendações do Norte, porque eram elites
mais comprometidas ou compromissadas com as elites
internacionais do que com o próprio povo. Getúlio Vargas enfrentou
essas elites, especialmente as de São Paulo, e não só decidiu usar o
poder do Estado para industrializar o país, como percebeu que devia
fazê-lo no quadro de uma visão nacionalista. Em outras palavras,
Vargas entendeu que seu desafio era o de construir uma Nação e um
Estado, era o de formar um verdadeiro Estado-nação independente,
ao invés de aceitar a permanente subordinação ao Norte.
(BRESSER-PEREIRA, 2009, p.8)

Destarte, Fernando Henrique propunha uma mudança não na
industrialização brasileira, evidentemente, mas na participação do Estado Brasileiro
nessa dinâmica. O papel do Estado deveria restringir-se à regulamentação de
meios justos, seguros e estáveis para o desenvolvimento de riqueza - que seria
gerada pela iniciativa de particulares – daí a máxima de que esse Estado deveria
pequeno.
Acresce-se que ante sua característica globalista, para Fernando
Henrique Cardoso não haveria necessidade de que a industrialização e a área de
serviços fossem controlados pelo Estado Brasileiro ou necessariamente por
28

Discurso de despedida do Senado Federal do presidente eleito Fernando Henrique Cardoso
(14/12/1994). In: Brasil. Biblioteca da Presidência da República.
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investidores de origem nacional. Cardoso desta feita demonstrava sua simpatia a
algumas das proposições do Consenso de Washington, como a liberalização do
comércio, o fim das restrições aos investimentos estrangeiros e em especial à
privatização das empresas estatais. Sobre os processos de privatização, aponta
Sales, enunciando a dinâmica da inter-relação entre as ações externas e as
consequências internas:
―As privatizações talvez sejam os exemplos mais claros de como o
Brasil se adaptou a estratégia de inserção internacional e de como a
ordem internacional vigente incide na política interna de um país
como o Brasil. No governo FHC as privatizações são responsáveis
por grande parte dos investimentos externos diretos no Brasil. Estas
começaram no governo Collor, foram levadas adiante, com menor
intensidade no governo Itamar Franco e levadas a cabo
definitivamente durante os mandatos de Fernando Henrique
Cardoso.‖ (2007, p.83).

Para autores críticos aos processos de privatização, como Cervo e
Bueno (2008, p.475), houve uma subserviência de FHC em relação ao capital
estrangeiro

quando

se

decidiu

realizar

os

processos

sem

as

medidas

compensatórias mais vantajosas ao Estado Brasileiro. Esses autores elencam o
setor de telecomunicações para demonstrar suas visões críticas ao processo que,
para eles, tratou-se do ―maior negócio do mundo quanto à transferência de ativos
de países emergentes para o centro capitalista”. Os autores prosseguem:
Em consonância com [a] filosofia subserviente e destrutiva do
patrimônio nacional, o Executivo autorizou no mesmo ano um
aumento real de 350% nos serviços básicos de telefonia com o
intuito de capitalizar as empresas privadas e desencadeou intensa
campanha para impedir que a opinião pública percebesse o que se
passava. Assim mesmo, a privatização da Telebrás foi reprovada por
51% em pesquisa de opinião. Consumada a alienação das
comunicações, a Anatel, agência reguladora do setor, tornou-se
refém das multinacionais. (Ibid., 2008, p. 476)

As críticas não foram poucas às privatizações realizadas e elas não
ficaram restritas à área das telecomunicações. A Vale do Rio Doce – fundada por
Getúlio Vargas e uma das maiores empresas de minério do mundo, foi vendida para
um consórcio privado com subsídio do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. A transação foi, inclusive, chamada de “doação da
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empresa pública para um grupo privado” por Pedro Simon, ex-senador gaúcho à
época, que acrescentou:
- Uma das minhas principais críticas ao governo Fernando Henrique
foi quanto ao processo de privatização. A privatização da Vale do Rio
Doce foi uma doação da empresa pública a um grupo privado.
Fernando Henrique vendeu a Vale por menos do que o governador
do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, vendeu a Companhia de
Energia Elétrica do Estado [CEEE].29

3.2 - Síntese da visão externa dos períodos Fernando Henrique Cardoso

Luiz Felipe Lampreia, Ministro das Relações Exteriores durante a
maior parte do governo Cardoso (entre 1995 e 2001) categorizou a Política Externa
Brasileira do período30 como “autonomia pela integração” (LAMPREIA, 1998), o que
indicava que no campo externo o Brasil deveria buscar sua autonomia por meio de
um isolamento, mas sim através de perspectivas multilaterais, o que já estava
presente em grande parte da tradição diplomática brasileira, inclusive enquanto
Fernando Henrique Cardoso exerceu o cargo de Ministro das Relações Exteriores
do Governo Itamar Franco, como se pode identificar em seu discurso de posse à
Chancelaria em outubro de 1992:
[...] O Brasil deverá abrir, e não fechar opções, jogar nos diferentes
tabuleiros, buscar parcerias estratégicas e parcerias localizadas, o
que exige planejamento estratégico, visão de futuro e adaptação
criativa.Esse esforço deverá ser inspirado pelo realismo: será preciso
seguir as regras do jogo, não poderemos mudar essas regras do
jogo, não poderemos ficar fora da cena. Ao mesmo tempo,
deveremos perseguir os objetivos de uma ordem internacional mais
justa mais democrática e mais transparente a longo prazo.
Deveremos manter nossas coalizões tradicionais e procurar novas.
Temos vocação universal e portanto maior facilidade de variar
nossas parcerias. Temos condições de conduzir uma diplomacia
diversificada e de caráter universalista.31

29

AGÊNCIA SENADO. Pedro Simon defende prévias para escolha de candidatos à Presidência
da
República.
08.12.2008.
Disponível
em
<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2008/12/08/pedro-simon-defende-previas-paraescolha-de-candidatos-a-presidencia-da-republica> Acesso em 02 de fevereiro de 2017.
30
Esta caracterização ocorreu em novembro de 1998, portanto, no final do primeiro mandato de
Fernando Henrique Cardoso.
31
Discurso de Posse de Fernando Henrique Cardoso ao cargo de Ministro das Relações Exteriores
(05/10/1992) Apud. BARRETO (2012, pp.238-239)
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dimensões do Brasil em seu período de Governo que, refletiram importantes
consequências para sua política externa, corroborando nossa hipótese quanto ao
―jogo de dois níveis‖ proposto por Putnam: a mudança de um regime autoritário à
democracia, a abertura de seus mercados de forma significativa, reduzindo tarifas e
cortando barreiras não-tarifárias e, por fim, a capacidade brasileira em estabilizar
sua moeda, após décadas de inflação fora de controle (CARDOSO, 2001, p.5).
Cardoso enfatizou uma concepção ética no campo das relações
externas que pressupunha um respeito às regras do direito internacional e da
construção do comércio em âmbito global, iniciando, para tanto a integração em
nossa vizinhança mais próxima, o que o aproxima da escola idealista/liberal. O
próprio presidente afirmava-se não como idealista, mas como liberal ao negar o
caráter da cooperação internacional como um preceito utópico:
Temos aqui os alicerces de uma perspectiva autenticamente
cosmopolita, no sentido tão bem expresso pelo filósofo alemão
Immanuel Kant, quando defendeu um estilo de política internacional
que refletisse não apenas um equilíbrio de poder entre as diferentes
nações, mas também um ponto de vista mais elevado: o da
humanidade como um todo. Alguns chamarão isso de utopia. Eu
chamo de ética. E estou convencido de que um dos
desenvolvimentos mais importantes nas relações internacionais nas
últimas décadas foi precisamente o fortalecimento dessa dimensão
ética. (CARDOSO, 2001, p.11)

Tendo apresentado essa visão preliminar de adoção de um caráter
teoricamente liberal em FHC, apresentaremos a seguir, quais foram as
possibilidades e as ações de Fernando Henrique Cardoso quanto a inserção do
país no contexto em que governava, como meio para alcançar um patamar de maior
relevância do Brasil no cenário global.
3.3 - As alternativas de integração durante os governos FHC

Houve duas possibilidades imediatas quanto aos processos de
integração regional durante os governos Cardoso: o prosseguimento quanto à
alternativa sul-americana representada pelo MERCOSUL ao lado das propostas
realizadas na Cúpula de Brasília e a outra, proveniente de iniciativa dos Estados
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Unidos, representada pela ALCA. É sobre essas alternativas que trataremos a
seguir.

3.3.1 - A alternativa sul-americana: O MERCOSUL e a Cúpula de Brasília

Fernando Henrique preferia o termo "América do Sul", ao termo
"América Latina", quando pronunciava-se sobre processos de integração regional,
dado considerar o segundo "muito amplo e de pouca operacionalização", como
aponta Menezes (2010, p.17). Como demonstramos anteriormente, o processo de
integração no âmbito sul-americano que gerou o MERCOSUL teve sua gênese em
função

da

iniciativa

argentino-brasileira

em

seu

período

imediato

de

redemocratização.
Com o estabelecimento do MERCOSUL, o processo de integração
trouxe novas perspectivas dentro da América do Sul, como aponta Sales, que
superaram as questões especificamente de ordem econômica, quais sejam:
1) [...] a partir do MERCOSUL os países vizinhos passam a
promover encontros entre lideranças sociais, ou seja, acadêmicos,
empresários e sindicalistas, com o objetivo da promoção e
divulgação do conhecimento gerado nos dois países; 2) Estabeleceuse uma zona de paz no cone sul. Brasil e Argentina montam um
sistema único no mundo de confiança mútua por meio de
instrumentos jurídicos e operacionais; 3) O comércio intrazonal tem
um crescimento bastante expressivo. Passou de 4,1 bilhões de
dólares em 1990 para 20,5 bilhões em 1997 e 18,2 bilhões em 2000.
As exportações do bloco cresceram 50% e as importações 180%. O
Paraguai passa a ser o oitavo comprador do Brasil, na frente de
países como a Grã-Bretanha; 4) O MERCOSUL tornou-se sujeito do
direito internacional através do protocolo de Ouro Preto assinado em
1994, depois disso o bloco tornou-se capaz de negociar na arena
internacional; 5) O Mercado Comum do Cone Sul surge como o
segundo mercado comum do mundo, isso invariavelmente traz uma
imagem positiva externamente e fortalece o poder de barganha do
bloco assim como de seus países membros; 6) O processo também
alavancou a idéia de América do Sul. O que culminou na proposta de
criação de uma zona de livre comércio feita em 2000 por ocasião da
Cúpula de Brasília. Para isto, intensificaram-se as negociações entre
MERCOSUL e Comunidade Andina. (2007, pp. 105-106).

O processo de integração via MERCOSUL possuía uma perspectiva

78

de ordem geoestratégica à medida em que adotava, inicialmente, uma política de
abertura comercial em escala subcontinental com vista a proporcionar às empresas
nacionais a oportunidade de se ajustarem à concorrência internacional. Só depois
desse processo consolidado, seria, paulatinamente, realizada a abertura comercial
para outros mercados mais competitivos (BENTES, 2006, pp.149-150; SALES,
2007, p.103) ao mesmo tempo em que abria caminho para a possibilidade de novas
perspectivas de outras ordens, como a proposta de uma moeda única aos países
da região, o esforço para que os países do MERCOSUL e os países da região
andina, firmassem um compromisso visando a observância e o respeito à
Democracia, chamando-o de "cláusula democrática", o que ficou acordado através
do Protocolo de Ushuaia (GARCIA, 2005, p.263; BANDEIRA, 2010, p.546;) é o
estabelecimento de um Tribunal Arbitral para a solução de controvérsias através do
Protocolo de Olivos (BECARD, 2009, pp.101-102).
A construção de projetos que se entrelaçam em questões cruciais
da esfera interna dos países em detrimento a ajustes coletivos de esfera externa
apresenta aos governantes - qualquer que seja o projeto de integração - um dilema:
até que ponto deve um país ceder sua própria autonomia de decisão para o
sucesso de um projeto integracionista? Isso era bem sabido pela diplomacia de
Fernando Henrique. Seu Chanceler Luiz Felipe Lampreia abordou essa questão de
modo bastante claro e objetivo:
No MERCOSUL, como em qualquer acordo internacional desse
gênero, todos os países membros renunciam a certa parcela de sua
soberania, da liberdade de tomar determinadas decisões sem
coordenação com os respectivos parceiros. Isto, freqüentemente,
causa desconforto, pois os países e seus governos se vêem
obrigados a seguir determinados caminhos, em vez de outros que
possam parecer mais atraentes em determinada situação. [...]
Embora, por um lado, signifique efetivamente alguma perda de
autonomia, por outro, o MERCOSUL aumenta nossa capacidade de
atuar de modo mais afirmativo e participativo na elaboração de
regimes e normas internacionais de importância essencial para o
Brasil. Em última instância, combinadas as perdas e ganhos de
autonomia, resta um salto positivo. E isto, certamente, vale também
para os nossos parceiros. (LAMPREIA, 1998, pp.11-12).

Essa questão, aparentemente, bem resolvida quanto à cessão de
soberania brasileira para o sucesso do agrupamento, não encontrou unanimidade
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aos demais membros do MERCOSUL. Amado Cervo e Clodoaldo Bueno
estabelecem um hall de itens que demonstram seis problemas centrais do grupo no
processo de integração nessa esfera:
1) Distintas visões de mundo e políticas exteriores não convergentes
minaram a negociação coletiva e as relações entre os membros. [...]
2) A recusa em sacrificar a soberania nas políticas públicas internas
e externas impediu a coordenação de políticas macroeconômicas e a
negociação coletiva em foros como OMC, FMI, BM, UNCTAD e
OCDE. 3) [...] Os membros do grupo adotaram, [...] medidas
unilaterais, desmoralizando o mecanismo da tarifa externa comum
que havia implantado. 4) O MERCOSUL engendrou um processo de
integração assimétrico que não criou mecanismos de superação de
desigualdades entre os membros e, no interior destes, entre zonas
hegemônicas e periféricas, como sucedeu com o processo europeu.
Frustrou, portanto, a expectativa de elevar o nível social do
conjunto32. 5) A incompatibilidade das políticas cambiais entre os
dois grandes parceiros do bloco - a Argentina, com a paridade entre
o peso e o dólar, e o Brasil, com seu câmbio flexível - provocou
desconfianças e inúmeros contenciosos comerciais. 6) Ao elevar-se
da condição de zona de livre comércio para a união aduaneira sem
instituições comunitárias, o MERCOSUL criou a contradição de
essência. Enfraqueceu a negociação internacional, feita pelos
Estados, e manteve o processo negociador interno extremamente
complexo, visto ser necessário acionar a cada decisão quatro
processos decisórios autônomos. (2008, pp.485-486).33

A interdependência entre Brasil e Argentina no âmbito do
MERCOSUL ficou latente a partir do ano de 1999, quando o Governo Cardoso
decidiu mudar a banda de seu câmbio de fixo para flutuante 34, desvalorizando
32

No ponto da assimetria entre as partes, comparando o Mecosul com o processo europeu, o exembaixador argentino no Brasil Jorge Vegas (1999, p.7) escreve: " Deve salientar-se que, à
diferença da União Européia, o tamanho relativo das economias principais do MERCOSUL difere
consideravelmente. Como exemplo, a dimensão da economia do Brasil é quase o triplo da
Argentina. A dimensão da economia da Alemanha é só 30% maior que a da França. Isto leva,
necessariamente, a admitir que uma mudança macroeconômica relevante, crescimento ou
recessão, desvalorização ou sobrevalorização da moeda no Brasil, tem um impacto maior em seus
parceiros do que qualquer fato de características semelhantes nos outros três membros do bloco".
33
Não muito diferente dos autores, Becard (2009, p.189) aponta que os obstáculos do grupo foram o
acirramento das assimetrias estruturais entre países-membros; a relutância brasileira em assumir
custos da liderança; a persistência de imagem negativa brasileira, ligada, por um lado, a uma
liderança exacerbada (sub-imperialista) e, por outro, a uma postura hostil (perante os Estados
Unidos); a existência de projeto de integração e de acordos comerciais alternativos, propostos pelos
Estados Unidos; a diferença de percepções quanto ao caráter e ritmo da integração regional entre
Brasil e Argentina - que, ao contrário do Brasil, defendia uma integração do tipo comercial, em
detrimento da noção mais ampla de integração econômica e político-institucional, a ser alcançada a
médio/longo prazo.
34
Entraremos em detalhe neste ponto ao tratarmos do período Menem, mais à frente, adiantando-nos
que a questão será de suma importância para compreender o momento de relacionamento entre
80

fortemente o Real e afetando diretamente o país e os demais membros do grupo.
Bentes aponta outros fatores que impeliram uma situação de crise no bloco a partir
do ano de 1999:
Em primeiro lugar, deu-se o esgotamento das etapas de ganhos
fáceis da integração, observados nos primeiros anos da década, em
decorrência da desagravação tarifária automática. Após crescer
ininterruptamente a taxas aceleradas entre 1991-97, o total do
comércio intrazona apresentou ligeiro declínio em 1998, de cerca de
0,5%, e caiu de forma vertiginosa desde então. A partir de 1999, a
agenda de negociações passa a se concentrar em temas mais
complexos e ligados ao aprofundamento da União Aduaneira como,
por exemplo, o regime automotivo regional, medidas comuns de
defesa comercial extrazona, defesa da concorrência, harmonização
de regulamentos técnicos e sanitários, defesa do consumidor e,
ainda, a abertura dos mercados de serviços e de compras
governamentais. Paralelamente a isso, temos as crises cambial e
energética brasileiras e a forte retração econômica dos países da
região, sobretudo da Argentina. Pela primeira vez desde a assinatura
do Tratado de Assunção, as principais economias do bloco – Brasil e
Argentina – passam por um período de crise econômica, fato que
concorre para a retração do poder de alavancagem do MERCOSUL
e faz aumentar as pressões protecionistas dos setores que se
sentem prejudicados pela integração.Em tal contexto, os conflitos
comerciais assumiram grande poder de contaminação, colocando em
perspectiva até mesmo a dissolução do bloco. (2006, pp.152-153).

Nesse cenário, os dois principais arquitetos do grupo: Brasil e
Argentina passam por diversas disputas comerciais, tendo havido ameaças e
retaliações que não conseguiram ser resolvidas por vias diplomáticas, inaugurando
o Tribunal Arbitral do MERCOSUL para a resolução dos conflitos (VIGEVANI;
MARIANO e MENDES, 2002, p.48), o que poderia ter causado a extinção do
projeto. Demonstramos em valores como a mudança cambial brasileira atrelada aos
pontos já enunciados afetaram diretamente o fluxo comercial do bloco:

Brasil e Argentina, como aponta Santos (2011, p.161): La devaluación brasileña de 1999 [...] afectó
gravemente a la relación comercial entre Argentina y Brasil, y la posterior crisis político-económicoinstitucional de Argentina hasta 2002, [...].
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Gráfico 2: Exportações Intra-MERCOSUL entre os anos de 1997-2000. (BANDEIRA, 2010, p. 520)

Com relação às importações intrabloco, têm-se:
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Gráfico 3: Importações Intra-MERCOSUL entre os anos de 1997-1999. (BANDEIRA, 2010, p.
520)

Percebe-se daí uma considerável diminuição no comércio entre os
membros do MERCOSUL no ano de 1999, o que impeliu que esforços fossem
empreendidos pelo governo brasileiro e argentino no sentido de "relançar" o projeto
no ano seguinte, ocasião em que foi realizada uma reunião entre os Chanceleres
dos dois países em que foram estipuladas políticas comerciais visando conciliar
interesses setoriais dentro de cada um dos países nas áreas automobilística, de
calçados e de alimentos.
Vaz (2000) contextualiza o ―relançamento‖ do Bloco a partir do
encontro das duas Chancelarias, apontando três considerações quanto às causas
para a situação de crise e que deveriam ser enfrentadas para o sucesso do Grupo:
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―[...] primeiramente, o vácuo na implementação das medidas
acordadas em dezembro de 1994 que conformariam a etapa de
consolidação da união aduaneira, inscritas na Agenda 2000, tal como
se tornou conhecida. Em segundo lugar, há que se referir aos
avanços das negociações da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), que também, desde a Cúpula de Miami, quando foi
formalmente proposta, passou a representar talvez o mais importante
fator de pressão sobre o MERCOSUL no sentido de demovê-lo da
inércia que marcou sua evolução a partir da assinatura do Protocolo
de Ouro Preto. Em terceiro lugar, cabe destacar os recorrentes
conflitos comerciais entre Brasil e Argentina, significativamente
agudizados por conjunturas econômicas desfavoráveis em ambos
países, sobretudo a partir do segundo semestre de 1998 quando as
economias dos dois principais parceiros do MERCOSUL se viram
alcançadas pela crise financeira que já havia assolado outras
economias ditas emergentes mesmo no até então próspero sudeste
asiático, além da Rússia, culminando com a desvalorização cambial
no início de 1999 no Brasil e com o quadro recessivo da economia
argentina que perdurou ao longo de todo aquele ano.‖

Mesmo com todos os problemas enfrentados, Fernando Henrique
fez uma análise bastante positiva com relação à proposta. Escreveu o presidente
em 2001:
O MERCOSUL, qualquer que seja o padrão com que o avaliemos, é
uma história de êxito. Tornou possível uma ampliação significativa
dos fluxos comerciais desde 1990 e coloca-se agora em condições
de avançar para a consolidação da integração, para promover a
coordenação macroeconômica entre seus membros e para
aprofundar o processo de institucionalização. Não é incomum que a
impressa exagere a dimensão desses problemas e faça previsões
alarmistas. Minha resposta a tudo isso é a seguinte: Quem disse que
seria fácil? Nenhum processo de integração jamais o foi. Nada de
importante pode realizar-se sem alguma dificuldade, e o MERCOSUL
é, sem dúvida, algo muito importante. (CARDOSO, 2001, p.10).

A convicção de FHC em relação ao sucesso do MERCOSUL era
divergente de figuras importantes de seu partido político, como José Serra,
candidato presidencial às eleições de 2002. Serra à imprensa que o bloco "não deu
certo" porque o Brasil fez concessões demais aos parceiros. Ele também chamou
de "monstruosidade" o Tratado de Ouro Preto, que estabeleceu a união aduaneira
do MERCOSUL, e no que tange à participação argentina no Bloco, o então
candidato disse que o país "pula para trás e a gente aceita", o que inviabiliza ir além
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da zona de livre comércio35. Podemos nesse ponto aventar que na hipótese de que
José Serra fosse eleito para suceder Fernando Henrique Cardoso, o projeto sulamericano provavelmente teria tido outros contornos, robustecendo novamente a
constatação de que a condução da Política Externa deva ser compreendida também
sob a ótica das questões domésticas.
Afora a tentativa de Cardoso em ―relançar‖ o MERCOSUL,
podemos constatar que o presidente, a exemplo de seu antecessor, também apoiou
a tentativa em dilatar a integração aos demais vizinhos sul-americanos. Exemplo
disso foi a Reunião de Cúpula entre os presidentes sul-americanos ocorrida em
Brasília entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro do ano 2000 por iniciativa
brasileira, e propiciou o encontro dos presidentes da Argentina, Fernando de la Rúa;
Bolívia, Hugo Bánzer Suárez; Chile, Ricardo Lagos Escobar; Colômbia, Andrés
Pastrana Arango; Equador, Gustavo Noboa; Guiana, Bharrat Jagdeo; Paraguai,
Luís Angel González Macchi; Peru, Alberto Fujimori; Suriname, Runaldo Ronald
Venetiaan; Uruguai, Jorge Batlle Ibañez; e Venezuela, Hugo Chávez.
O encontro teve um caráter estratégico e possibilitou o diálogo entre
os representantes da América do Sul quanto a outras perspectivas de integração
além da esfera econômica, mas igualmente política, como afirmara o presidente
Fernando Henrique Cardoso, ao dizer que era "o momento de reafirmação da
identidade própria da América do Sul como região onde a democracia e a paz
abrem a perspectiva de urna integração cada vez mais intensa entre países que
convivem em um mesmo espaço de vizinhança" (BANDEIRA, 2006, p. 279). Ao
anunciar o encontro, o presidente Cardoso expressou sua intenção à imprensa na
época:
Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro [de 2000], vamos realizar
em Brasília um evento que marcará, sem dúvida, um momento
histórico para o Brasil e para a nossa região.Será a primeira vez em
que se reunirão os presidentes dos 12 países da América do Sul.
Será o momento de reafirmação da identidade própria da América do
Sul como região onde a democracia e a paz abrem a perspectiva de
uma integração cada vez mais intensa entre países que convivem
em um mesmo espaço de vizinhança. [...] Com a reunião de Brasília,
estaremos colocando sobre novas bases todo o exercício de
35
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planejamento econômico em nossa região. Por encomenda dos
países sulamericanos, o BID e a Corporação Andina de Fomento
estão elaborando um estudo que dará subsídios importantes para
esse esforço de planejamento. O resultado de tudo isso será nada
menos do que um redesenho da geografia econômica da América do
Sul.[...] Os países sul-americanos encontram-se hoje empenhados,
cada um à sua maneira, em enfrentar as injustiças herdadas de
séculos e os obstáculos ao desenvolvimento econômico. Estamos
fortalecidos pela reconquistada democracia e do Estado de Direito,
pela valorização dos direitos humanos e das liberdades públicas [...]
Nós, da América do Sul, não temos por que ficar para trás. Não nos
falta criatividade, como não nos faltam a determinação e a vontade
política para superar os problemas sociais e econômicos. E
compartilhamos o patrimônio comum da paz e da boa vizinhança.
Por isso, minha visão para a América do Sul do próximo século é a
de uma região vibrante, orientada por ideais comuns de liberdade e
justiça, crescentemente próspera e integrada, e plenamente
capacitada para fazer frente aos desafios da sociedade do
conhecimento. [...] Temos o interesse comum de lutar contra as
barreiras protecionistas que restringem o acesso de nossos produtos
aos mercados dos países desenvolvidos. Temos o interesse comum
em uma arquitetura financeira internacional estável e justa, que
favoreça o investimento produtivo e evite ou minimize a ocorrência
de crises. A reunião de Brasília nos dará uma oportunidade sem
precedentes para discutir essas questões, e tantas outras que
formam a agenda própria dos povos sul- americanos. (CARDOSO,
2000).36

O encontro foi bastante produtivo no que tange às propostas de
integração entre os países sul-americanos. À ocasião, um comunicado foi feito
abordando temas diversos de preocupação dos participantes, como a questão da
consolidação democrática, do avanço no comércio regional, da infraestrutura, do
combate às drogas ilícitas e de intercâmbio tecnológico e científico37.
Outro grande trunfo da diplomacia brasileira durante a Cúpula de
Brasília foi a proposta da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional SulAmericana (IIRSA). Para o embaixador brasileiro Rubens Ricupero: "Há um enorme
potencial de integração, sobretudo energético. Explorá-lo é o grande mérito do
encontro, a mais importante iniciativa diplomática brasileira desde o MERCOSUL"38.

36

CARDOSO, Fernando Henrique. O Brasil e uma nova América do Sul. Jornal Valor Econômico,
30 de agosto de 2000.
37
Cf. Comunicado de Brasília (01 de setembro de 2000).
38
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A IIRSA serviria ao propósito de prover à região uma infraestrutura
básica nas áreas de transporte, comunicações e energia, disponibilizando as bases
para uma maior integração comercial e social do continente sul-americano.39
(COUTO, 2006, p. 57). De acordo com Alves:
A iniciativa IIRSA, instigada pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso em Brasília, no ano de 2000, revela uma maior atenção a
ser dada, pela PEB [Política Externa Brasileira], para a América do
Sul. A partir de uma concepção de integração regional mais ampla
que a do conceito de integração sub-regional (minilateralMERCOSUL), as diretrizes por onde passarão possivelmente a
política internacional brasileira é por via da América do Sul e dos
planos de integração infra-estrutural. A região retoma maior
importância para se subentender os conceitos de ―Reserva de
autonomia‖ e ou ―opção aberta‖ para os relacionamentos e ações
diplomáticas brasileiras; ademais de se compreender a estratégia de
estruturação de um espaço vital de autonomia para a execução da
inserção internacional do Brasil. Estratégia esta central para as
conclusões da pesquisa40. (2008, p.45).

3.3.2 - A alternativa norte-americana: A ALCA
A relação brasileira com os Estados Unidos não foi homogênea
durante os dois mandatos de Cardoso. Como já apontado, os Estados Unidos
tentavam desde o início da década de noventa a formação de uma grande área de
livre comércio em todo o continente americano, o que foi visto de forma geral com
grandes reservas pelos países sul-americanos - tanto pelo receio elementar de que
um projeto como esse causasse prejuízos nas economias domésticas através da
concorrência entre os países do subcontinente e os Estados Unidos, haja vista a
memória ainda recente do comportamento intervencionista nos países do
subcontinente nas últimas décadas - o que pode ser apontado como causa de
desconfiança dos países da região.
A heterogeneidade das relações entre o Brasil e os Estados Unidos
reflete em diferentes análises feitas sobre esta relação. Para Cervo (2003, p.7),
Cardoso "submetia-se, de forma subserviente, na esfera econômica e confrontava-o
39

Brigagão e Rodrigues (2006, p. 82) pormenorizam sobre a IIRSA que a ampliação e modernização
da infraestrutura física na América do Sul, seria focada nas áreas (1) da energia; (2) transportes; e
(3) comunicações, a fim de configurar eixos logísticos de integração e desenvolvimento econômico
e social.
40
Alguns dos projetos esboçados através da IIRSA serão realizados no próximo governo através do
financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento e Social - conforme demonstraremos.
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pelo discurso político.", para ANDERSON (2011, p.31): FHC "[...] tinha se associado
com os Clinton e os Blair do norte, mas tais companhias apenas lhe desacreditaram
como

porta-voz

de

menor

calibre

para

as

bobagens

da

terceira

via.

Diplomaticamente, a diretriz de seu governo foi a fidelidade aos Estados Unidos." Já
para França (2011, p.294): "apesar das boas relações com Washington durante o
primeiro mandato FHC isto jamais significou um acoplamento aos interesses
estratégicos dos EUA, tendo o governo brasileiro se posicionado criticamente diante
de uma série de iniciativas norte-americanas".
Discorramos mais sobre o início da proposta da ALCA para
situarmos a opinião de Fernando Henrique ao projeto. A iniciativa de lançamento da
Área de Livre Comércio das Américas foi proposta em dezembro de 1994 pelo
presidente estadunidense Bill Clinton na cidade de Miami, em evento que contou
com a representação de todos os países do continente, exceto Cuba (VISENTINI,
2008, p.88; ALMEIDA, 2008, p.29). A ideia consistia em estabelecer uma área de
livre comércio continental através da eliminação progressiva das barreiras até sua
completa implementação, em 2005. Fernando Henrique, na condição de presidente
eleito, participou do evento de lançamento da proposta a convite de Itamar Franco e
―só tomou conhecimento de que os EUA iriam propor a formação da Área de Livre
Comércio das Américas [...] depois de chegar a Miami. E assustou-se. Mas não
pôde evadir o compromisso [...]” (BANDEIRA, 2010, p.490).
Para Bandeira (2010, pp.492-493), os interesses econômicos dos
EUA na constituição da ALCA revestiam-se a objetivos de ordem política e
confrontavam-se com a proposta do MERCOSUL, essa abordagem foi bastante
propagada e ganhou corpo em manifestações públicas e como pauta de
campanhas eleitorais, notadamente dentro do Partido dos Trabalhadores à época.
Para os críticos, a adesão à ALCA significaria uma renúncia à
soberania nacional, destinada a beneficiar unilateralmente aos Estados Unidos.
Nasser (2002, p.105), isso foi ecoado de diferentes formas na sociedade brasileira.
Mesmo dentro da diplomacia brasileira, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
realizou declarações contrárias ao projeto, o que ensejou em represálias dentro do
Itamaraty. Interessante notar que a questão, de caráter externo, passou a ser pauta
de discussões de grupos organizados da sociedade civil brasileira – o que
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demonstra como as negociações para as ações externas passaram a sofrer
influência de atores domésticos, o que corrobora a lógica dos jogos em dois níveis
proposta por Putnam.
De fato, a presença da discussão sobre a questão envolveu desde
campanhas eleitorais até a mobilização de movimentos sociais que propuseram
―plebiscito não oficial‖ para indagar a opinião das pessoas sobre a adesão do Brasil
ao grupo através da convergência e mobilização de 55 organizações, entre as
quais, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). França aponta
os detalhes sobre o plebiscito:
A campanha contra a ALCA durou quase um ano e a consulta
popular foi feita entre os dias 1º e 7 de setembro de 2002. Os
números do Plebiscito demonstram a dimensão da mobilização.
Foram distribuídas mais de 40 mil urnas e o processo contou com o
trabalho voluntário de mais de 150 mil pessoas; do total de 5.550
municípios brasileiros, 3.894 deles possuíam locais de votação, que
foram distribuídos em igrejas, sindicatos, universidades, escolas,
entre outros locais de ampla circulação pública. Por fim, foram
recolhidos os votos de mais de 10 milhões de pessoas, que
responderam a três perguntas: 1) o governo brasileiro deve assinar o
tratado da ALCA? (98,33% optaram pela resposta ―não‖); 2) o
governo brasileiro deve continuar participando das negociações da
ALCA? (95,94% responderam ―não‖); e 3) o governo brasileiro deve
entregar uma parte do nosso território - a Base de Alcântara - para o
controle militar dos Estados Unidos? (98,59% responderam ―não‖).
(2011, p.311).

Grupos de empresários latino-americanos– em especial os setores
voltados para a produção interna e latino-americana de manufaturados como papel
e celulose, eletroeletrônicos, químicos, alimentos e bens de capital, manifestaram
oposição à proposta desde o início das negociações (BOITO JR, e BERRINGER,
2013, p.35). O que também ocorreu na Argentina, como, por exemplo, através do
posicionamento da Federação Agrária Argentina, como analisado por Bernal-Meza
e Quintanar:
[...] o presidente da Federação Agrária Argentina (FAA), Eduardo
Bussi, aderindo ao protesto contra a ALCA, organizado pela CTA
(central sindical dissidente) em repulsa a um possível acordo de
integração MERCOSUL-ALCA, manifestou sua oposição ao mesmo,
expressando que ―um hipotético bloco regional único deixará a
Argentina como dependente da América do Norte – acrescentando
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que – a FAA ratifica a necessidade de fortalecer o MERCOSUL como
bloco regional, mesmo com as respectivas modificações. Se ficarmos
à disposição de um único bloco como é a ALCA, com uma economia
dominada pelos Estados Unidos, vamos a caminho de ser
subserviente à economia norte-americana e aos grupos
concentrados no país do norte (...). Com uma postura em conjunto
com todas as organizações gremiais e sociais, rejeitamos a ALCA
em defesa do nosso trabalho e da nossa produção. (2001, p.159).

Impactou ao descontentamento da proposta a grande quantidade
de barreiras econômicas estabelecidas pelos estadunidenses, sobretudo, no setor
agrícola. A questão das barreiras agrícolas nas esferas de negociações da ALCA
afetava diretamente o setor brasileiro: “-Não podemos nem nos sentar para
negociar a ALCA antes que os EUA derrubem todos os subsídios ao campo e as
barreiras tarifárias aos produtos brasileiros”; declarou à imprensa o diretor da
Associação Gaúcha de Avicultura Osler Desouzartà em 200141. O próprio FHC se
aproximou desse discurso ao se pronunciar na III Reunião de Cúpula das Américas
em Quebéc, Canadá, em 20 de abril de 2001:
Nosso objetivo deve ser o de uma Comunidade das Américas. E
―comunidade‖ pressupõe consciência de um destino comum e,
portanto, eliminação de assimetrias e garantia de oportunidades
iguais para todos. Pressupõe também reconhecer que os caminhos
históricos de cada povo para moldar suas instituições econômicas
são variáveis. Não há pensamento único que possa ditar os rumos
das nações. O livre-comércio é um dos instrumentos. A eliminação
progressiva dos obstáculos às trocas comerciais pode desempenhar
um papel decisivo na criação de oportunidades para o crescimento
econômico e para a superação das desigualdades. Assim
concebemos no Brasil a possibilidade de uma ALCA. Assim temos
realizado, com êxito, a construção do MERCOSUL, que para o Brasil
é uma prioridade absoluta, uma conquista que veio para ficar, e que
não deixará de existir pela participação em esquemas de integração
de maior abrangência geográfica. A ALCA será bem-vinda se sua
criação for um passo para dar acesso aos mercados mais
dinâmicos; se efetivamente for o caminho para regras
compartilhadas sobre anti-dumping; se reduzir as barreiras nãotarifárias; se evitar a distorção protecionista das boas regras
sanitárias; se, ao proteger a propriedade intelectual, promover,
ao mesmo tempo, a capacidade tecnológica de nossos povos. E,
ademais, se for além da Rodada Uruguai e corrigir as

41
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assimetrias então cristalizadas, sobretudo na área agrícola.42

Embora a construção de um projeto deste patamar – que envolva a
eliminação de barreiras tarifárias e que abarque tantos atores - abarque
necessariamente numa infinidade de negociações de produto por produto, como
aponta De La Reza (2002, p.365); vislumbramos que é impossível a realização de
qualquer que seja a negociação sem que os interessados, principalmente os
autores do projeto, possam ceder em alguns dos aspectos da negociação, o que
não ocorreu no caso estadunidense ao Brasil, como analisam Cervo e Bueno:
A percepção de que o governo norte-americano requeria o
multilateralismo e a liberalização do comércio, porém mantinha
medidas de proteção das mais arcaicas contra produtos brasileiros,
influiu sobre a política brasileira. Desconfiada, esta passou a obstruir
o projeto norte-americano de hegemonia continental a ser implantado
por meios das regras da ALCA. [...] Esses entraves agravados pela
concorrência e pelo grau de exigências do mercado norte-americano,
condicionam o comércio de exportação do Brasil, direcionando-o
para outros mercados, particularmente dos países vizinhos. (2008,
p.479).

Nessa perspectiva, a diplomacia de Fernando Henrique precisou de
muita astúcia e inteligência para não ser enfática quanto à completa negação ao
projeto do norte, ao mesmo tempo em que buscou não se comprometer
categoricamente com ele. Restou-lhe a estratégia de protelar ao máximo possível a
implementação do acordo (Bentes, 2006, p.166; Sales, 2007, p.96; Vigevani,Oliveira
e Cintra, 2003, p.44).
3.4 - A Política Externa Brasileira para a Argentina durante os períodos de
Fernando Henrique Cardoso
Após termos abordado as linhas gerais da Política Externa de
Fernando Henrique Cardoso, apresentaremos como agiu o governo brasileiro
bilateralmente à Argentina, ordenando para tanto o relacionamento dos governos
Cardoso ante aos diferentes presidentes da Argentina.
42

Discurso do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na abertura da III
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3.4.1 - A política externa brasileira de Fernando Henrique Cardoso durante os
governos de Carlos Saúl Menem

É necessário que façamos um recuo temporal para o ano de 1989
antes de prosseguirmos com a análise da Política Externa Brasileira para a
Argentina durante o período Cardoso.
Após um bem-sucedido processo de aproximação firmado entre
Brasil e Argentina em seus primeiros anos de redemocratização, como apontamos
no capítulo anterior, a Argentina elegia nesse ano o justicialista e ex-governador da
província de La Rioja Carlos Saúl Menem, que exerceria a presidência platina em
dois mandatos consecutivos, até o ano de 1999.
Registramos que assim como ocorreu no Brasil no término dos anos
oitenta e início dos anos noventa, o contexto da posse do novo presidente platino se
daria em um cenário de grande inflação e de problemas sociais. A solução de
Menem para combater esses problemas foi similar ao colega brasileiro Fernando
Collor: modernizar a economia de seu país através da privatização do setor público
como meio de pôr fim ao processo inflacionário através de uma política econômica
que reunia ortodoxia fiscal e heterodoxia monetária, em clara consonância ao
neoliberalismo que fora aplicado ao país de forma mais radical do que no Brasil,
como apontam Cervo (2007, p. 219) e Penna Filho (2006, p.66). Essa perspectiva
neoliberal através dos processos de privatizações durante os primeiros anos
Menem é apontada por Lettieri:
En 1990 se privatizaron Aerolíneas Argentinas (AA), Ia Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), los canales de televisión
11 y 13, Y Ias petroquímicas Induclor, Petropol y Polisur. También se
concesionaron numerosas rutas para el cobro de peajes. En 1991 se
privatizaron el astillero Tandanor y el Hotel Llao-Llao; en 1992,
Aceros Paraná S.A., Gas del Estado, Ia Central Güemes de energía
térmica, Obras Sanitarias y otras distribuidoras de agua;
transportadoras y distribuidoras de gas, Aceros Paraná S.A., Somisa,
Ia Central Puerto S.A. de energía térmica, Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires (SEGBA) y Agua y Energía Eléctrica. La Junta
Nacional de Granos perdió sus instalaciones portuarias y sus
elevadores, y se inició el desguace de YPF, quitando le áreas de
explotación y activos. En 1993 le tocó a Ia Central San Nicolás de
energía térmica, Transener S.A. y Ias centrales hidroeléctricas del
complejo Hidronor, mientras que en 1994 se avanzócon Ia
Corporación Argentina de Productores de Carnes (eAP), Ia
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Hidroeléctrica Diamante S.A., Ia Caja Nacional de Ahorro y Seguro,
Ia Empresa Líneas Marítimas Argentinas, los buques tanque y Ias
diferentes fábricas militares. Por último,en 1995 se privatizó Ia
Hidroeléctrica Río Juramento y en 1999 se entregó YPF a Ia
empresa española Repsol. También se privatizaronel Banco
Hipotecario Nacional y Ia red de aeropuertoscomercialesde todo el
país. (2013, pp.297-298).

Esses processos de privatização só foram possíveis graças à
promulgação de duas leis de alcance amplo, aprovadas rapidamente, em meio à
hiperinflação: a Lei de Emergência Econômica, que suspendeu todo tipo de
subsídios, incentivos às empresas e autorizou também a demissão de servidores do
Estado; e a Lei de Reforma do Estado, que declarou a necessidade de se privatizar
uma extensa lista de empresas estatais, delegando ao presidente da República
poderes para dispor sobre a forma como lhe aprouvesse essas privatizações
(FAUSTO e DEVOTO, 2004, p.479).
Nas palavras de Candeas (2010, p.108), Menem exerceu um
―ultrapresidencialismo‖, que o autorizava a legislar com amplitude em matéria
econômica, desqualificando o debate interpartidário e a ação das corporações de
classe. A contestação dos atos que poderia ser realizada através do Poder
Judiciário foi inibida através da modificação do número dos membros da Corte
Suprema de cinco para nove membros, que seriam indicados por Menem, o que
possibilitou que o presidente contasse com uma ―maioria automática‖ em questões
judiciais (CANDEAS, 2010, p.108; LETTIERI, 2013, p.301).
Carlos Menem aplicou no país em 1991 o plano de conversibilidade,
que consistia em estabelecer uma paridade da moeda argentina ao dólar
estadunidense, o que teve uma consequência imediata vantajosa, ao estabilizar o
peso, e praticamente eliminou a inflação entre 1991 e 1994, sob pena de se
sobrevalorizar a moeda (CANDEAS, 2010, pp.222-223) e tornar o país sensível às
oscilações externas, que ocorreriam – em âmbito global, com o chamado efeito
tequila no México em 1994, seguido pela crise asiática de 1997 e pela crise
financeira na Rússia em 1998; e no âmbito regional, com a desvalorização do real
brasileiro em 1999.
O controle inflacionário somado aos recursos externos provenientes
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das privatizações apresentaram-se como vitórias ―pírricas‖, já que o saldo dessas
ações causou impactos econômicos e sociais avassaladores no país ao término da
década, como aponta Aldo Ferrer:
[...] a fines de la década de 1990 la tasa de desempleo y subempleo
alcanzaba al 30% de población económicamente activa. Esto
contribuyó a deprimir los salarios, cuya participación en el ingreso
nacional, bajo el régimen de facto cayó del 45 al 27% manteniéndo
se desde entonces en valores cercanos el 30%. Los salarios reales
también declinaron bajo la influencia de los mismos factores. Las
condiciones sociales reflejaron el impacto del comportamiento del
mercado de trabajo, del deterioro en la prestación de bienes públicos
como salud y educación y de la desarticulación de los tejidos
productivos y sociales, principalmente en los grandes centros
urbanos. (2004, p.346).

A relação entre o grande índice de desemprego e as medidas
econômicas pode ser compreendida através da seguinte equação: a mudança no
câmbio torna o país dependente de importações, fazendo retroceder seu parque
industrial e as privatizações que diminuiriam o déficit público, grande vilão da
década anterior, também diminuíram o tamanho dos empregados no setor público
(SOUZA, 2007, pp. 50-51).
Menem tinha forte simpatia às relações com os Estados Unidos e
vislumbrava que com a ―vitória‖ estadunidense na guerra-fria, a Argentina poderia
construir uma relação privilegiada, logo de imediato. Para tanto, buscava
demonstrar seu alinhamento às propostas estadunidenses através da adoção de
fortes medidas neoliberais.
No âmbito externo, essa forte vinculação com os Estados Unidos
ganhou o conceito de ―Realismo Periférico‖ do acadêmico e assessor internacional
argentino Carlos Escudé, que é sintetizado em cinco pontos centrais pontuados por
Bernal Meza:
1) uma aliança com os Estados Unidos [e] uma aproximação com as
potências vencedoras da guerra fria; diminuição do perfil político do
problema das Malvinas nas relações com a Grã-Bretanha e o
abandono do foro dos Não-alinhados; 2) uma aceitação das ―novas
regras de jogo da economia e política mundiais‖ na construção da
nova ordem; quer dizer, é a potência hegemônica e sua aliança
triunfante que decidem suas condições e agenda; 3) um
aprofundamento dos vínculos transnacionais da Argentina, mediante
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a aplicação de uma política econômica de abertura unilateral,
desregulação, privatizações, retração do Estado e ausência de
qualquer controle sobre os capitais e as inversões diretas
estrangeiras; 4) ruptura da coincidência na gestão do Governo, entre
a gestão econômica e gestão político-social, rompendo com a
coincidência que fora dominante desde a chegada de Perón ao
Governo em 1946; 5) reformulação da concepção original da
integração entre Argentina e Brasil; a mudança de uma estratégia de
regionalização baseada em uma aliança estrutural (centrada na
concepção autárquica do desenvolvimento nacional) para um modelo
de mercado comum baseado na conformação de um universo
geográfico tarifário comum, que leva à criação do MERCOSUL.
(1998, p.95).

O conceito do realismo periférico e o alinhamento da Argentina
junto aos Estados Unidos ficaram bastante conhecidos pela declaração do
Chanceler de Menem, Guido di Tella, para o qual, seu país deveria construir
―relações carnais‖ com os estadunidenses.43 Para tanto, o governo Menem tentou
demonstrar sua afinidade através de ações explícitas de apoio e de alinhamento
aos Estados Unidos, como por exemplo, sua candidatura à Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN), o apoio à decisão estadunidense ante à Guerra do Golfo
contra o Iraque44 o que significou uma mudança no histórico de posições neutras e
de preservação do princípio da não-intervenção do país (RAPOPORT, 2016, p.67),
além do empenho de apoio às demandas estadunidenses nos painéis de votação
da Assembleia das Nações Unidas, como sobre a condenação de Cuba por
supostas violações aos Direitos Humanos (LETIERI, 2013, p.304).
O resultado dessa nova perspectiva de condução de política
externa na Argentina trouxe poucas vantagens ao país: o presidente Bill Clinton
formalizou em 1997 a designação do país como aliado não membro da OTAN
(CANDEAS, 2010, p.118). Menem, sentindo-se insatisfeito com essa qualificação,
decide enviar carta ao presidente estadunidense solicitando sua incorporação à
Organização “na qualidade de membro associado ou em uma categoria similar a ser
estabelecida” – o que causou embaraço na própria Argentina e também no Brasil,
que considerou a atitude grosseira (BANDEIRA, 2010, 522).
43

A expressão foi replicada em toda a imprensa e ganhou o interesse de muitos autores entre os
quais França (2011, pp.289-290), Lettieri (2013, p.303) e Rapoport (2016, p.67), para citar somente
alguns.
44
A argentina enviou dois navios de guerra para o conflito (VADELL, 2006, p.198). A posição difere
do Brasil, que decidiu permanecer neutro ante ao conflito.
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Candeas (2010, p.121) analisa que os resultados das ―relações
carnais‖ foram pífios em termos políticos e econômicos, demonstrando que não há
vinculação direta entre um alinhamento automático e os benefícios estratégicos ou
econômicos almejados. Depois de quase uma década de ―relação especial‖, em
1997 a administração Clinton aplica sanções comerciais à Argentina e em 1999,
apenas 8,3% das exportações argentinas se dirigiam ao mercado norte-americano.
Se não houvesse fracassado em seu intento de construir relações
especiais com os norte-americanos, é bem provável que essa nova construção de
vinculação afetaria diretamente as relações argentinas com o Brasil, que muito
possivelmente seria relegado a um lugar secundário na política internacional
argentina.
O discurso argentino de permanecer vinculado ao projeto do
MERCOSUL e ao Brasil, ao mesmo tempo em que flertava constantemente com a
diplomacia americana objetivando ganhos ao seu país é chamada por Candeas
(2010, p.113) de ―política externa bifronte‖ –, que é caracterizada pelo alinhamento
político com os Estados Unidos como suposto contrapeso para uma aliança
comercial com o Brasil, o que, evidentemente, causaria ao nosso país uma
perspectiva de desconfiança no relacionamento, que é sintetizada durante os
governos FHC nos seguintes pontos, apontados por Bernal-Meza:
1) na inconstância argentina em temas e agendas (mudanças de
políticas, contradições, surpresas); 2) no fato de que a aliança da
Argentina com os Estados Unidos não é aceitável para um sócio
―estratégico‖ do Brasil; se é sócio e aliado de um, não se pode ser,
simultaneamente, do outro, quando ambas as agendas possuem
temas claramente conflitantes; 3) na rejeição aberta ao modelo do
Realismo Periférico e nas críticas à política exterior por sua falta de
continuidade, entre o que fomentava Alfonsín, o artífice da
aproximação bilateral, e o que fomenta Menem. É, então, sobre esse
cenário que se deve ler as perspectivas e as dificuldades para o
MERCOSUL e as tendências previsíveis para as relações bilaterais.
(1998, p.97).

Longe dos estereótipos criados a partir da proposta externa
argentina, vislumbramos uma interpretação que pendula entre a ingenuidade e
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hipotético pragmatismo45 – termos antagônicos, mas que estão presentes tanto no
governo Menem como em outros setores do justicialismo argentino, como aponta
Blanco Cruz (2012, p. 212) ao falar sobre a política argentina e sobre os peronistas:
―Una política neoliberal híbrida, incoerente em algunos aspectos y dogmática em
otros, aplicada por um regimen neopopulista heredero del justicialismo, es la
explicacón de la tragedia. Como dijo Borges, „los peronistas no son malos ni
buenos, son incorrigibles‟ ”
Outro ponto em que a dubiedade de intenções argentinas afetarão o
Brasil durante o período Menem será quanto à busca brasileira em tornar-se
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A adesão era um anseio
de máxima importância para o Itamaraty, mas de importância média a FHC
(BERNAL-MEZA, 1998, p.99), tendo em vista o desconforto que essa postura
causou aos argentinos. Esse desconforto foi manifestado pelo Chanceler argentino
ao seu colega brasileiro, ao dizer que a opinião pública argentina não aceitaria uma
situação de assimetria entre Brasil e Argentina e que, portanto, se o Brasil
reivindicasse assento permanente, a Argentina seria compelida a fazer o mesmo –
o que ensejaria um obstáculo ao pleito brasileiro (WINAND, 2016). A resposta
brasileira a essa questão foi respondida pelo Chanceler Luiz Felipe Lampreia que
esclareceu que o Brasil desejava manter “o espírito e as opções brasileiros abertos,
evitando que um tema que não é estrutural nas relações com a Argentina possa ter
implicações indesejáveis, seja para a parceria bilateral, seja para o funcionamento
do MERCOSUL” (BARRETO, 2012, pp.371-372).
O ingresso brasileiro como membro permanente no Conselho de
Segurança será perseguido com muito mais fervor durante o período Lula, conforme
demonstraremos no próximo capítulo. Para Fernando Henrique essa pauta não era
prioritária e a possibilidade de que ela prejudicasse a relação com a Argentina
obstruía em muito esse intento, como disse o próprio presidente “para o Brasil,
45

A questão do pragmatismo nessa equação seria de que a Argentina, ao fazer parte dos países não
alinhados e ao confrontar-se com os Estados Unidos em muitas ocasiões durante sua história, foi
mais prejudicada do que beneficiada com esse comportamento. O caminho para reverter esse
―atraso‖, seria a tentativa de vincular-se da forma mais próxima possível com esta potência
hegemônica numa perspectiva de longo prazo (BERNAL-MEZA e QUITANAR, 2001). Para
Lorenzini e Doval (2013, p.22) essa medida racional seria, segundo a formulação de Carlos Escudé,
― [...] la unica opción posible para un país como Argentina era alinearse con la poténcia
hegemónica” [grifo nosso].
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muito mais importante que um assento no Conselho era a consolidação de uma
relação de cordialidade com o país vizinho e que o Brasil não via no acontecido
motivo de atrito” (BENTES, 2006, p.148).
No campo da Defesa e da Segurança os dois países assinam um
memorando sobre o entendimento e sobre consulta recíproca em temas de Defesa
e Segurança Internacional em 1997, que deveria ser executado através de
representantes das Forças Armadas e da Diplomacia. O Memorando estipulava
que:
1. As Partes estabelecerão um mecanismo permanente de consulta e
coordenação para o fortalecimento das relações bilaterais em
matéria de defesa e segurança internacional. 2. As Partes designam
como Órgãos Executores do mecanismo de consulta, pela República
Federativa do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores, os
Ministérios da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o Estado-Maior
das Forças Armadas e a Secretaria de Assuntos Estratégicos e, pela
República Argentina, o Ministério das Relações Exteriores, Comércio
Internacional e Culto, o Ministério da Defesa e seu Estado Maior
Conjunto. Poderão participar, igualmente, altos funcionários de
outros Ministérios, convidados para tanto, conforme a agenda de
cada reunião. 3. O objetivo do mecanismo permanente de consulta e
coordenação será o exame, a avaliação, a implementação e o
acompanhamento das questões de defesa e segurança
internacionais de interesse mútuo.46

Na interpretação de Winand (2016, p.261), as intenções sobre a
questão da coordenação ficaram mais no campo da retórica do que na prática, já
que “o primeiro e último encontro do intervalo correspondente aos dois mandatos de
Cardoso, ocorreu em 31 de julho de 1997”, embora deva-se reconhecer que houve
durante o período a realização de operações em conjunto entre as duas Forças
Armadas.
Um ponto de convergência entre Menem e Cardoso que nos faz
afirmar que a construção de confiança mútua desenhada por seus antecessores
não fora apagada nos anos noventa diz respeito à questão do uso de material
nuclear para fins pacíficos. O Brasil foi signatário do Tratado de Não Proliferação de

46

Memorando de entendimento entre o governo da República Federativa do Brasil e da República
Argentina sobre consulta e coordenação (Rio de Janeiro, 27 de Abril de 1997)
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Armas Nucleares (TNP47) somente em 1998, após o estabelecimento do Plano
Nacional de Defesa e após a assinatura argentina em 1995 (LEDESMA, 1997), na
ocasião o Ministro das Relações Exteriores brasileiro anunciou:
Junto com a Argentina, o Brasil tomou a iniciativa de oferecer sua
experiência bilateral no campo nuclear como exemplo de como é
possível cooperar exitosamente na não proliferação nuclear em clima
de transparência e confiança e, ao assim fazer, fortalecer o regime
internacional da não-proliferação. (OLIVEIRA e ONUKI, 2000, p.112).

A assinatura do tratado dos dois países foi possível graças à
criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares (ABACC) constituída em 1991 e já prenunciada durante os governos
Sarney/Alfonsín – o que ajudou a suplantar a desconfiança mútua dos dois
parceiros com relação ao controle e uso de materiais de origem nuclear. Sobre a
questão, o próprio FHC na condição de Ministro de Itamar Franco anunciou:
Com a Argentina, construímos um relacionamento confiante e
maduro que sepultou as rivalidades do passado. Cooperamos no uso
pacífico da energia nuclear por meio do estabelecimento de um
sistema de contabilidade e controle, de acordo de salvaguardas
totais com a AIEA [...] (CARDOSO, 1993, p. 5 APUD BARRETO,
2012, p.241)

No âmbito econômico e comercial, o processo de interdependência
das duas economias, que se tornou indelével a partir da redemocratização e
expandiu-se através da criação do MERCOSUL, propiciou além do aumento de
trocas comerciais entre os dois países conforme já demonstrado, uma
consequência negativa à argentina por ocasião da decisão brasileira em
desvalorizar sua moeda em 1999.
Demonstramos no quadro abaixo o comportamento da taxa de
câmbio comercial média para a compra do dólar durante os anos FHC, apontando a
variação brusca ocorrida a partir da mudança da banda cambial em 1999, além do
registro da menor e da maior cotação da moeda que ocorrem no início e no término
47

O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi um acordo proposto em 1968, no âmbito da
Agência Internacional de Energia Atômica, que atualmente conta com a adesão da quase totalidade
dos países soberanos no mundo atual e que estabelecia em seus termos a não-proliferação de
armas nucleares àquelas nações que não as possuíam até a data de assinatura do acordo.
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do mandato do presidente.
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Gráfico 4: Taxa de câmbio comercial para compra: real (R$) / dólar americano (US$) – média.48

A justificativa brasileira oficial para a mudança na paridade com a
moeda estadunidense foi relacionada à preservação das reservas nacionais, ao
estímulo das exportações e à atração de investimentos estrangeiros49. No âmbito
da relação de nossa parceira, o embaixador argentino fez a seguinte ponderação
das razões pelas quais o Brasil decide mudar seu regime cambial e assim,
desvalorizar a moeda:
Por que o Brasil desvalorizou [o real em janeiro de 1999]? Limitarme-ei a rever brevemente algumas circunstâncias dos últimos anos
que desencadearam a desvalorização de janeiro. [...] Por motivos
políticos, que, muito provavelmente, já são amplamente conhecidos,
mas alguns dos quais permito-me enumerar: demoras nas
privatizações, reconhecimento de passivos ocultos e, acima de tudo,
48

A fonte dos dados provém do Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos
(Bacen / Boletim / BP) através da compilação de dados disponível pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) em seu sítio eletrônico de dados IpeaData. Disponível em
<http://www.ipeadata.gov.br>Acesso entre os dias 10 de fevereiro e 17 de fevereiro de 2017.
49
FOLHA ONLINE. História - 1999 - Fernando Henrique Cardoso, 2001. Especial Eleições 2002.
S/D. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/historia-1999.shtml>
Acesso em 16 de junho de 2016. Em artigo publicado no dia 26/01/99 no Jornal do Brasil, o
chanceler brasileiro Luiz Felipe Lampreia anunciou que “A desvalorização do real criou uma
oportunidade muito importante para nossas exportações, e seus efeitos já se começam a se fazer
sentir na balança comercial.” (LAMPREIA, 1999, p.111).
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restrições e rigidez econômica derivadas da própria Constituição,
assim como a forte autonomia de que gozam os estados brasileiros,
não foi possível atingir o equilíbrio orçamentário no setor público
consolidado. Se isto tivesse sido atingido, ter-se-ia também
conseguido converter o tipo de câmbio vigente no início do Plano
Real em um tipo de câmbio próximo ao de ―equilíbrio‖ de longo
prazo. Também deve levar-se em consideração que, a partir de
1995, com a desvalorização mexicana, o chamado ―efeito tequila‖, as
condições de liquidez vigentes nos mercados internacionais de
capitais começaram a mudar, observando-se uma tendência à
diminuição nos fluxos de investimento de curto e longo prazos
colocados à disposição das assim chamadas economias
emergentes. O reconhecimento destes fatos motivou o Governo
brasileiro
a
aplicar,
gradualmente,
uma
política
de
minidesvalorizações, que permitisse compensar, no tempo, os efeitos
da sobrevalorização da moeda. (VEGAS, 1999, pp. 9-10).

A partir mudança na banda cambial, um cenário de divergências
surge e o governo argentino, receando que setores menos competitivos de sua
economia fossem prejudicados com a decisão brasileira, passa a adotar uma série
de medidas protecionistas contra os produtos brasileiros, em especial nos setores
têxtil, siderúrgico, de avícolas, calçados e celulose/papel (FRANÇA, 2011, pp.318319; ONUKI, 2006, p.311).
Em

resposta

à

desvalorização,

Menem

ameaçou

dolarizar

unilateralmente a economia argentina e estabeleceu restrições à importação de
alguns tipos de tecidos, produzidos no Brasil, China e Paquistão, o que gerou
graves tensões entre a Argentina, levando o chanceler Luiz Felipe Lampreia a dizer,
duramente, que essa resolução era uma "brincadeira de mau gosto" e que em seus
35 anos de vida diplomática nunca viu atitude "tão arrogante" (BANDEIRA, 2010,
p.520)
No entender de Alves (2007) os países reagiram mais com
ameaças recíprocas do que com atos concretos para restringir o comércio bilateral,
embora medidas como salvaguardas temporárias, restrições técnicas e sanitárias,
entre outras, tenham sido suficientes para prejudicar o comércio, mesmo que
temporariamente. De acordo com esse autor, o que se perdeu com a crise de 1999
foi capital político, já que a temida invasão de produtos brasileiros ao mercado
argentino nunca se concretizou, em parte, devido à própria desestabilização da
cadeia produtiva brasileira, com as empresas se adaptando ao maior custo dos
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insumos importados e às dificuldades para obtenção de crédito, por exemplo.
Mesmo sem esses resultados práticos, politicamente, a mudança
brasileira, se não bem contornada com os países vizinhos, poderia afetar não só a
relação com a Argentina, mas, afetar a própria continuidade do MERCOSUL. Em
resposta a isso, o presidente argentino visitou o colega brasileiro para discutir os
efeitos da desvalorização da moeda brasileira em fevereiro de 1999. A resposta
oficial daquele encontro foi realizada através da declaração presidencial de São
José dos Campos:
Os Presidentes coincidiram em que o cenário internacional
caracteriza-se hoje por instabilidade e incertezas. Isso impõe novos
desafios para as instituições multilaterais, regionais e nacionais, que
devem encontrar respostas urgentes para reconduzir a economia
mundial ao caminho do desenvolvimento e do crescimento.Nesse
quadro, constataram que é prematuro extrair, neste momento,
conclusões sobre os possíveis efeitos da nova realidade cambial
brasileira sobre a situação das economias e sobre as relações
comerciais dos dois países. Não obstante, coincidiram em que o
MERCOSUL deve ser capaz de oferecer respostas eficazes aos
desafios que se apresentam num período de desaceleração do
crescimento econômico e de redução da demanda.50

Para Saraiva e Almeida a crise compelida pela desvalorização do
real ocorreu pela falta de coordenação na política econômica entre esses dois
parceiros:
Uma eventual coordenação das políticas macroeconômicas, que era
um elemento fundamental para a composição do mercado comum,
não foi vista como prioritária; o resguardo de certa autonomia neste
campo teve um peso maior. Por outro lado, o ritmo do processo ficou
limitado, por se dar em um momento de crise econômica e com
planos de estabilização nacionais. A opção foi por uma integração
pragmática orientada para os setores onde houvesse menos
resistência; o setor comercial que, de fato, avançou bastante nos
anos que se seguiram à formação do bloco.‖ (1999, p.19)

A falta de coordenação também é citada pelo embaixador argentino
no Brasil, comentando sobre a decisão brasileira em desvalorizar sua moeda, que
nos elucida:
Por
50

que

é

tão

importante

a

coordenação

de

políticas

Declaração Presidencial de São José dos Campos (12 de fevereiro de 1999).
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macroeconômicas dentro da união aduaneira? Essa coordenação
procura: primeiro, facilitar os fluxos comerciais entre os países,
mantendo um tipo de câmbio real estável entre eles;segundo, guiar
para a concessão dos recursos produtivos e da localização dos
investimentos, conforme critérios de vantagens comparativas e
competitivas dentro da zona de integração; terceiro, contribuir a
orientar àqueles que, no setor privado, tomam as decisões no âmbito
do comércio e dos investimentos. [...]Porém, a falta de uma
coordenação explícita [de políticas macroeconômicas] tem custos
importantes a curto e longo prazos, ao gerar incerteza nos agentes
econômicos. Mas o fato certo é que, por diferentes motivos, não se
cumpriu o estabelecido no artigo 1º do Tratado de Assunção [o autor
se refere à coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais
entre os Estados Partes] Essa situação foi reconhecida pelos
Presidentes Menem e Cardoso em sua reunião de 7 de junho último
[de 1999] em Buenos Aires, quando, pela primeira vez, mencionouse a necessidade de um pequeno Maastricht, tratado que deu origem
à criação do euro e obrigou ao cumprimento de determinados
objetivos macroeconômicos por parte dos países membros da União
Européia, como requisito de sua participação na moeda comunitária.
Nessa oportunidade, os Presidentes instruíram seus ministros das
áreas respectivas a fim de ativarem as tarefas relacionadas com
essa coordenação. (VEGAS, 1999, pp.6-7).

Se compararmos alguns pontos que aproximam e outros que
separam os dois mandatários, podemos citar que, primeiramente, no campo do
relacionamento, a relação Menem-Fernando Henrique Cardoso não se caracterizou
pela mesma afinidade política que marcou as relações Sarney-Alfonsín e CollorMenem (CANDEAS, 2010, p.223). Os pontos que os unem foram os mandatos de
duração longa, a inserção no quadro internacional, embora divirjam quanto à
adoção de práticas de cunho neoliberal (neste campo, a associação mais imediata
será a de Collor-Menem e não FHC-Menem) O paralelo entre esses dois
presidentes é registrado por Fausto e Devoto:
[...] Menem era um político profissional de longa data,cuja carreira se
fizera no interior do peronismo, embora nunca tenha sido, até
assumir a Presidência, uma figura partidária de destaque. Era um
político de província e de uma província de importância secundária La Rioja -, onde chegara a governador, em 1973. [...] Para atrair a
massa eleitoral, apelou em sua campanha para o voto dos humildes,
prometendo a aurora de novos tempos, que incluía a velha ilusão do
"salariazo" e uma "revolução produtiva" [...].Ao contrário de Menem,
Fernando Henrique Cardoso personificava a rara passagem de um
intelectual da esfera da academia para a política, com uma
experiência de poucos anos neste âmbito, em que já alcançara,
entretanto, alguns êxitos importantes, como os cargos de senador e
ministro das Relações Exteriores e, a seguir, da Fazenda, no
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governo de Itamar Franco. Tendo em vista sua biografia, a revisão
ideológica de Fernando Henrique foi, ao mesmo tempo, mais
cautelosa e mais consistente do que a do presidente argentino, com
uma característica comum: a percepção de que o mundo e os
respectivos países viviam um novo quadro, ao qual era necessário
dar uma resposta que não passava pelas fórmulas protecionistas do
nacionalismo, pela sustentação de um certo tipo de welfarestate, no
caso argentino, nem muito menos pelas antigas receitas populistas,
as quais, aliás, Fernando Henrique nunca sustentara. (2004, p.476).

3.4.2 - A política externa brasileira de Fernando Henrique Cardoso durante o
governo de Fernando de la Rúa, o colapso argentino de 2001 e o breve período
Eduardo Alberto Duhalde
As

eleições

presidenciais

argentinas

de

outubro

de

1999

consagraram a vitória de uma aliança política entre a Unión Cívica Radical e a
Frente ―País Solidario‖ (FREPASO), de centro-esquerda, e levaram ao poder o
advogado Fernando de Ia Rúa, que teria o difícil trabalho de tentar reverter a
situação de uma Argentina que contava com uma dívida externa na faixa de
146.219 bilhões de dólares, um desemprego na faixa dos 14% e com cerca de 30%
da população em estado de pobreza (LETTIERI, 2013, p.313). Nesse cenário, o
presidente decide manter a conversibilidade do peso em relação ao dólar e estipular
políticas de ajuste econômico, muito prejudiciais para a maioria dos segmentos das
classes médias e baixas da população argentina. (VADEL, 2006, p.201; BERNALMEZA e QUITANAR, 2001, p.156).
Como se já não fossem poucas as dificuldades para administrar o
país na situação em que se encontrava, de la Rúa encontrou problemas dentro de
sua coalizão partidária, já que alguns de seus correligionários orientavam o
presidente a revogar a lei de conversibilidade, o que não ocorreu. Fernando de la
Rúa preferiu buscar uma conciliação com o setor financeiro e com o FMI (BLANCO
CRUZ, 2002, p.212) e, mais que isso, decidiu convidar o ministro Domingo Cavallo,
de forte inclinação neoliberal e que havia sido ministro de Menem, para ser seu
ministro da economia no último ano de seu breve mandato.
Para Candeas (2010, p.226): a frente partidária que elegeu o
presidente havia sido concebida “para vencer a eleição, mas não para governar: As
disputas entre radicais e frepassistas vieram à tona, gerando problemas de
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governabilidade que inviabilizariam a gestão de la Rúa‖. Acresce-se a isso a forte
pressão de grupos dos meios de comunicação, em especial ao grupo Clarin que “se
aplicaron a ridiculizar Ia ya desprestigiada figura del Presidente, destacando su
incapacidad y lentitud.” (LETTIERI, 2013, p.317).
Domingo Cavallo assume em um cenário de enorme crise e recebe
plena liberdade51 de ação para buscar resolver os problemas do país com sua
receita neoliberal. A nomeação do ministro refletiu na relação com o Brasil, como
aponta Vadell (2006, p.201):
―[...] com o retorno de Cavallo ao Ministério da Economia, as relações
entre Brasil e Argentina deteriorar-se-iam de maneira profunda. O exministro de Menem era uma pessoa mais próxima dos EUA, com
posturas pró-ALCA e a favor de um acordo bilateral com a potência
do Norte.

Em outubro de 2001, o ministro criticou explicitamente a decisão
brasileira em desvalorizar o Real em 1999, afirmando em uma entrevista coletiva
que "está esgotado o modelo de relacionamento comercial com países que se dão
ao luxo de fazer o que querem com suas moedas52". Embora, há de se pontuar que
do lado brasileiro também houve críticas à conversibilidade da moeda argentina
através do ministro da Fazenda Pedro Malan um ano antes.53
No plano interno, os protestos às medidas do governo passam a
ocorrer em diversas províncias, unindo trabalhadores, sindicalistas e estudantes.
Escrito durante a realização dessas manifestações (setembro de 2001) e antes da
derrocada de Fernando de la Rúa em dezembro, o registro a seguir, realizado pelos
dois professores titulares argentinos Adrián Scribano e Frederico Schuster, nos
mostra a convergência dos diferentes grupos organizados para demonstrar seu
descontentamento com o governo:
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A amplitude de liberdade de ação de Cavallo, considerada ―plena‖ é uma interpretação de Lettieri
(2013, p.315). O autor acrescenta ainda mais essa ampla discricionariedade do ministro, dizendo
que Cavallo passa a possuir – com a anuência do Congresso – ―super poderes‖.
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A nadie se le escapa que desde finales de 1999 hasta la fecha se
han constatado varios fenómenos convergentes en relación con la
protesta social en nuestro país. Entre los más sobresalientes se
pueden mencionar: a) un aumento progresivo y constante del número
de protestas sociales, b) los actores que participaban en los cortes
de ruta han constituido una organización nacional de piqueteros, c)
se visualizan algunas convergencias tácticas de diversos grupos en
movilizaciones y demandas comunes, d) se puede observar una
línea de parcial convergencia discursiva entre los que protestan en
Argentina, la acción colectiva global y sectores de la opinión publica
respecto de la mundialización, el globalismo neoliberal como
ideología planetarizada y el rol de los organismos internacionales de
crédito. El ciclo de protesta que vive la Argentina actualmente es el
más importante de todos los acontecidos desde 1983, por la cantidad
de protestas, la expansión territorial de las mismas y la cantidad y
variedad de sujetos involucrados. (SCRIBRANO e SCHUSTER,
2001, p.7).

Dentro dos grupos organizados de protestos, destacamos os
chamados Piqueteros.

Explica-nos Pádua (2009, p.67) que a composição e a

complexidade desse movimento foram criadas a partir de diferentes formatos e pelo
conjunto de experiências heterogêneas de seus integrantes, porém o fato de estar
desempregado era o mais recorrente entre eles. Os diferentes piqueteros tiveram
sua origem no interior e nas maiores cidades do país.
A quantidade de protestos aumentou mormente. No começo de
dezembro daquele ano, o governo institui que cada argentino só poderia sacar 250
pesos semanais de suas contas bancarias, proibindo o envio de divisas ao exterior,
o que pegou de surpresa a maior parte dos pequenos correntistas, mas não os que
possuíam somas vultuosas de dinheiro, que já dispunham de

informações da

restrição e já haviam sacado seu capital (LETTIERI, 2013, p.317), foi o chamado
―corralito‖, evento que marcaria de dramaticamente o final do governo de Fernando
de la Rúa.
A restrição causou uma ampla corrida aos bancos, uma infinidade
de manifestações e alguns saques no território argentino. Alguns manifestantes
passam a exigir a renúncia de Fernando de la Rúa, que respondeu com forte
repressão policial causando a morte de trinta e nove argentinos (muitos deles
menores de idade) e centenas de feridos. É importante registrar que a adesão aos
protestos passou a contar com os mais diversos perfis de cidadãos e cidadãs
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argentinos naquele momento. Muitos passam a protestar batendo panelas na rua, o
que ficou conhecido através da imprensa como Cacerolazo, tipo de manifestação
que passou a ganhar bastante notoriedade.

Figura 1: Representação artística do cacerolazo de dezembro de 2001 em uma Praça na cidade de
Buenos Aires.

A situação mostrava-se insustentável para de la Rúa. Na noite de
19 de dezembro, o combalido presidente usa da cadeia de comunicação nacional
para decretar estado de sítio no país, usando estas palavras:
Compatriotas: Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos
de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un
cuadro de conmoción interior. Quiero informarle que ante eso he
decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He
informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles
que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un
contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios
problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan
para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos
que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar
por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos
de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro. Pero la mayoría
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sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los
problemas hay que afrontarlo, y eso estamos haciendo. He dispuesto
multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados.
Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y
es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero
sé distinguir entre los necesitados y los violentos, o los delincuentes,
que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el
caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como
dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados,
decidí poner límites a los violentos que se aprovechan de las
penurias ajenas, Por eso, según la atribuciones que la Constitución
Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el
estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el
orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas.
Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos.
Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un
amplio y reponsable consenso para lograr las soluciones. Por eso
convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores
provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para
acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta
situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado y ejercido
posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica.
Sólo saldremos adelante si cada uno de nosotros asumimos nuestra
responsabilidad histórica dejamos de echarnos mutuamente culpas y
decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los
problemas. Convoco pues una vez más a la responsabilidad de la
dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y
colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las
organizaciones sociales y especialmente a los medios de información
contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la
seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto,
con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del
crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro
progreso. buenas noches. (DE LA RUA, 2001).54

Sua decisão foi inócua. Sem apoio e sofrendo imensa pressão, de
la Rúa decide, no dia seguinte, renunciar ao cargo, acreditando que sua decisão
traria paz social – conforme se lê em sua carta de renúncia55.
O vice-presidente de Fernando de la Rúa, Carlos Chaco Alvarez, já
havia renunciado no início daquele ano e deveria o presidente do Senado – o
54
55

Declaração de estado de sítio por parte do presidente Fernando de la Rúa. 20/12/2001.
O documento histórico é bastante simples e objetivo. Feito de forma manuscrita lê-se: “"Al Sr.
Presidente Provisional de H. (Honorable) Senado Ing. Ramón Puerta. S/D. Me dirijo a Ud. para
presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la
gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío
que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por
eso al H. Congreso que tenga a bien aceptarla. Lo saludo con mi más alta consideración y estima, y
pido a Dios por la ventura de mi Patria. Fernando de la Rúa."
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peronista Ramón Puerta - assumir interinamente a presidência e convocar novas
eleições. Desta forma, o Congresso argentino proclama em 23 de dezembro o
senador Adolfo Rodríguez Saá como presidente por um período de noventa dias.
Rodríguez Saá não consegue finalizar seu mandato interino,
ocupando o posto por apenas sete dias. Em sua cerimônia de posse anunciara a
suspensão da dívida externa estimada em 132 bilhões de dólares à época,
declarando moratória. Saá explicou que os recursos antes destinados para o
pagamento dos juros da dívida "serão utilizados em planos de trabalho e sociais56".
O presidente interino, não contando com o necessário apoio para
governar e implementar tais medidas, renuncia em 30 de dezembro e a presidência
argentina passa a ser exercida pelo presidente da Câmara de deputados, Eduardo
Camaño, que por força legal57 deveria convocar em quarenta e oito horas uma
assembleia para a escolha do presidente da Nação – o que levou ao poder o
senador e ex-vice-presidente de Carlos Menem, Eduardo Duhalde para o ―mandatotampão‖ até as próximas eleições, que deveriam ocorrer no ano seguinte.
A situação em que se encontrava a Argentina merece nossa
atenção antes de prosseguirmos. Diferentes autores buscaram tentar explicar o
colapso de 2001. Stiglitz (2002) justificará o colapso pelos seguintes erros
cometidos: a permanência do processo de conversibilidade do peso ao dólar em um
mundo de grandes instabilidades; o desprezo social ao grande número de
desempregados, ou subempregados; a venda dos bancos nacionais sem criar
meios de salvaguardas nacionais para proteger o país em situações de crise e a
ausência de alternativas, que não as propostas pelo Fundo Monetário Internacional,
para a resolução de problemas ocorridos tanto nos países asiáticos nos final dos
anos 90 e na Argentina no início do milênio:
1. In a world of volatile exchange rates, pegging a currency to one
like the dollar is highly risky. Argentina should have been encouraged
to move off its exchange rate system years ago. 2. Globalization
exposes a country to enormous shocks. Countries must cope with
those shocks - adjustments in exchange rates are part of the coping
mechanism. 3. You ignore social and political contexts at your peril.
Any government that follows policies which leave large fractions of
56

FOLHA ONLINE. Novo presidente argentino confirma calote. 23/12/2001. Disponível em
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the population unemployed or underemployed is failing in its primary
mission. 4. A single-minded focus on inflation - without a concern for
unemployment or growth - is risky. 5. Growth requires financial
institutions that lend to domestic firms. Selling banks to foreign
owners, without creating appropriate safeguards, may impede growth
and stability. 6. One seldom restores economic strength - or
confidence - with policies that force an economy into a deep
recession. For insisting on contractionary policies, the IMF bears its
great culpability. 7. Better ways are needed to deal with situations
akin to Argentina. I argued for this during East Asia's crisis; the IMF
argued against me, preferring its big-bail-out strategy. Now the IMF
belatedly recognizes that it should explore alternatives.
(STIGLITZ,2002).

Para Souza (2007, p. 52), a crise argentina seria produto da
conjunção de três processos histórico-econômicos dados entre o pós-guerra e o
final do século XX, a saber: (a) a falência do modelo de desenvolvimento autônomo
dado a partir da substituição de importações, por políticas econômicas contrárias
aos interesses nacionais argentinos; (b) o atrelamento da política econômica
argentina ao chamado ―Consenso de Washington‖ durante o Governo Menem; e (c)
uma crise do capital dada desde os anos finais do século XX, cujos impactos se
fizeram sentir de maneira mais intensa nos países subdesenvolvidos, que
empreenderam políticas ultra-liberalizantes em âmbito interno.
Na interpretação da futura presidente argentina, Cristina Kirchner,
houve um descompasso entre o que fora proposto eleitoralmente por Fernando de
la Rúa e o que foi de fato produzido:
O ano de 2001 impressiona em meu país, quando a Argentina
praticamente parecia desintegrar-se. Havia uma grave crise de
representação, a sociedade argentina havia apostado fortemente no
governo da aliança que chegou em nome de um programa de
governo e o que executou foi exatamente uma continuidade do que
vinha acontecendo. Vemos, então, que as crises econômicas e
sociais recorrentes são fatores de ruptura institucional, de
instabilidade institucional e essencialmente de ausência de
construção democrática. (KIRCHNER, 2007, p.7)

O colapso trouxe gravíssimas consequências à Argentina. Para
Candeas (2010, p.231) o país passou a ser considerado um ―pária‖ internacional,
situação que contrasta em gênero número e grau à Argentina de outrora, sobretudo
do período de grande abonança no final do século XIX.
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O ano de 2001 registrou a saída de 20 bilhões de dólares e a perda
de metade das reservas internacionais do país, conforme dados de Ferrer (2004,
p.367). O desemprego superou, em 2002, 20% da população ativa, o PIB tinha
declinado numa taxa anual de 16,3% durante o primeiro trimestre de 2002, o que
representou um recorde. Os salários reais baixaram 18% durante o decorrer desse
ano. As taxas de pobreza e de indigência chegaram a níveis nunca antes vistos: os
dados do governo indicam que 53% dos argentinos viviam abaixo da linha de
pobreza, sendo 25% da população em condição de indigência (VADELL, 2006,
p.202).
Em um cenário de caos como esse, pouca coisa poderia ser feita no
âmbito da política externa. Durante a Reunião de Cúpula do MERCOSUL, realizada
no início de julho de 2002, as tentativas de reavivar o processo de integração, com
novas propostas de institucionalização do bloco ficaram condicionadas ao debate
sobre os desdobramentos da crise argentina (ONUKI, 2006, p.312). Sem ela, o
bloco seria fatalmente prejudicado, com um sério risco de deixar de existir.
Durante o conturbado período Fernando de la Rúa, as ações
bilaterais foram bastante tímidas, embora possamos apontar alguns pontos. Por
exemplo, em julho de 2001, o Ministério da Educação brasileiro divulgou um
programa de cooperação educacional entre Brasil e Argentina para o biênio 20022003. A ideia foi estabelecer diretrizes para a produção e troca de material didático
de ensino de língua portuguesa e espanhola, e a inclusão de traduções de obras
infanto-juvenis de autores dos dois países em bibliotecas escolares58.
Mesmo no campo econômico, os dois países anunciaram em
outubro de 2001, que estavam dispostos a adotar uma moeda comum para facilitar
as negociações do MERCOSUL com outros mercados e consolidar a união
econômica entre Brasil e Argentina. A união monetária também seria uma ação
para resolver os problemas comerciais dos dois países, que tinham políticas
cambiais diferentes59. Mas, como se sabe, essa proposta não foi concretizada
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durante aquele período.
As relações entre os dois países durante esse lapso temporal são
mais bem compreendidas não pelos projetos em comum que foram arquitetados,
mas sim, pela altiva resposta de Cardoso ao colapso argentino. Antes da renúncia
de Fernando de la Rúa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso havia afirmado,
com relação à flexibilização argentina no que se refere à Tarifa Externa Comum,
que o mais importante para o Brasil era que a Argentina retomasse condições de
crescimento. Admitiu, nesse sentido, ser compreensível que o país vizinho adotasse
algumas medidas específicas que não fossem ―muito lá conforme a natureza dos
tratados‖ (BARRETO, 2012, p.566).
Ou seja, o governo Cardoso ponderou que melhor que a rigidez
para o cumprimento de todos os acordos comerciais realizados no âmbito do
MERCOSUL, era de que nosso parceiro voltasse a crescer. Demonstramos abaixo,
como forma de ilustrar, um comparativo do PIB per capita nos dois Estados, para
demonstrar o forte impacto da crise na Argentina:

abril de 2016.
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Valor Percentual de Crescimento do PIB per Capita de Brasil e
Argentina entre 1995 e 2002
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Gráfico 5: Percentual de crescimento do PIB per Capita de Brasil e Argentina entre 1995 e 200260.

Ainda durante o transcurso da crise, o Brasil emitiu duas notas
sobre a situação argentina – como registra Barreto:
Em 20 de dezembro, o Itamaraty emitiu nota em que afirmou que
todo o Brasil vinha acompanhando com o maior interesse a evolução
da situação na Argentina. Declarou que os brasileiros estavam
conscientes da importância de que seus irmãos argentinos, com
quem compartilhavam os valores da convivência democrática,
tivessem condições de superar rapidamente a complexa conjuntura
que estavam enfrentando e retomar o caminho do desenvolvimento
em um clima de tranquilidade e entendimento. Expressou confiança
de que o governo argentino saberia encontrar os meios e modos de
equacionar satisfatoriamente os problemas e desafios que se
antepunham à Nação argentina. Transmitiu a ―decidida solidariedade
e apoio do Brasil‖ e informou que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tinha mantido contatos frequentes com o Presidente
Fernando de la Rúa. [...]Em nota no dia 21, o Itamaraty informou que,
após regressar de Montevidéu, onde participara da Reunião de
Cúpula do MERCOSUL, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
telefonou para o Presidente interino da Argentina, Ramón Puerta,
para manifestar-lhe o apoio e solidariedade do Brasil. Segundo a
60
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nota, Puerta informou ao Presidente brasileiro sobre os
procedimentos institucionais em curso na Argentina para assegurar a
continuidade democrática e a sucessão de Fernando de la Rúa. Por
sua parte, Cardoso expressou a disposição do governo brasileiro de
ajudar a Argentina e de trabalhar conjuntamente com as novas
autoridades do país vizinho para os objetivos comuns de
desenvolvimento e integração. (2012, pp.568-569).

Após a escolha de Duhalde para a presidência da Nação, FHC
advertiu ao presidente estadunidense George W. Bush sobre a necessidade de
ajuda internacional aos argentinos (BANDEIRA, 2006, p. 285) e enviou
medicamentos como insulina e remédios para o tratamento da AIDS e câncer aos
nossos vizinhos, como forma de aliviar o problema de desabastecimento, causado
pela falta de crédito do país61.
Em contrapartida, o FMI afirmou, logo após a posse de Duhalde,
que o Fundo não iria negociar um novo empréstimo com a Argentina enquanto o
novo governo não tivesse um programa econômico "coerente" para colocar as
finanças em ordem e retomar o crescimento. "O FMI ajudará com conselhos de
política e assistência técnica neste momento em que os argentinos começam a ter
um esboço de plano econômico coerente. Enquanto isso não acontece, não faz
sentido falar de um programa de apoio (financeiro) do Fundo para o país", disse
Anne Krueger, subdiretora-gerente do Fundo à época62.
Como já ocorrera entre Sarney e Alfonsín, a marginalização
argentina no cenário internacional abriu caminho para uma nova onda de
aproximação entre os dois países no ano de 2002. O fato é apresentado por
Candeas:
Quando os capitais europeus e norte-americanos fugiam da
Argentina, o Brasil passou a ser o maior investidor naquele país,
tendo dobrado o volume de capitais produtivos, com destaque para
as áreas de petróleo, alimentos, transportes, siderurgia, química,
financeira e têxtil. A compra dos ativos da Perez Companc pela
Petrobras (que já havia entrado no mercado argentino em 2000, com
61
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a compra da empresa Eg3), a compra do controle da cervejaria
Quilmes pela Ambev – operações que totalizaram US$ 3,5 bilhões,
em um contexto de forte desvalorização do peso em 2002 – e o
aumento das atividades da TAM e do Itaú foram exemplos relevantes
do sentido de oportunidade manifestado pelo empresariado
brasileiro, que adquiriu maior presença regional, complementando
processos
industriais
e
consolidando
sua
capacidade
exportadora.Por outro lado, acentua-se a transferência de linhas de
produção da Argentina em direção ao Brasil e cresce a assimetria no
campo do comércio: as exportações argentinas se concentram em
itens de baixo valor agregado, ao passo que as vendas brasileiras se
incrementam (sobretudo de bens manufaturados). (2010, pp.231232).

Embora, evidentemente, essa ação brasileira mire uma finalidade
prática de oportunidade comercial e de aumento de poder internacional, não se
pode afirmar que o Brasil tenha sido omisso em resposta à grave crise argentina
durante o governo Cardoso, o que se comprova também no breve período Duhalde,
com demonstrações de proximidade como a retirada de restrições às exportações
para a Argentina no comércio automotivo para aquecer a economia entre os dois
países e retomar as negociações do setor e a outros acordos comerciais que foram
realizados na época:
Brasil e Argentina [...] confirmaram as bases do acordo automotivo
assinado na cúpula em Buenos Aires. Para cada US$ 1 em carro
exportado para a Argentina, o Brasil poderá importar US$ 2 com
isenção tarifária. Antes, esse limite era de US$ 1,16."Isso aumentará
o espaço para a indústria argentina exportar para o Brasil", comentou
o ministro do Desenvolvimento, Sergio Amaral. Com essa medida, o
governo brasileiro espera contribuir para a recuperação econômica
do vizinho.A "limpeza na mesa" de negociações incluiu ainda a
decisão da Argentina de encerrar investigação sanitária sobre a
carne suína exportada pelo Brasil. O país também deixará de aplicar
medidas antidumping contra o frango.Em contrapartida, o Brasil
suspenderá queixa que tem contra o vizinho na OMC sobre as
barreiras ao frango brasileiro. Na área têxtil, a Argentina se
comprometeu a não abrir investigação contra suposta prática de
dumping pelo Brasil.

No plano interno, Duhalde põe fim à conversibilidade cambial
argentina – um dos pleitos das manifestações que ocorreram naquele período, o
que ensejou alguma estabilidade à economia, liberando também as retiradas
bancárias – outra demanda da população que fora atendida (BARRETO, 2012,
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p.571).
A relação de laços entre os dois países encontraria no ano
seguinte, 2003, uma convergência de interesses e de opiniões de seus
mandatários, sob uma perspectiva mais positiva. É o que apresentaremos no
próximo capítulo ao abordarmos os anos do Luiz Inácio Lula da Silva junto a Néstor
e Cristina Kirchner.
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4 - A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA PARA A ARGENTINA
DURANTE OS GOVERNOS LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e histórico fundador do
Partido dos Trabalhadores, tornou-se presidente do Brasil no ano de 2003. Para
Cervo (2003, p.5), Lula fora eleito com base em dois argumentos de campanha:
remediar o déficit social, ou seja, trazer para a sociedade de consumo de bem-estar
uma grande parte da população brasileira, além de atenuar a vulnerabilidade
externa do país. Longe de ser uma unanimidade aos brasileiros, a vitória de Lula
nas eleições de 2002 teve receptividade diversa, numa gama de opiniões que vão
desde o reconhecimento da maturidade do sistema político brasileiro ao possibilitar
a ascensão ao poder de um partido de esquerda, à desconfiança em relação ao que
se pode esperar de uma liderança ―populista‖ (AYERBE, 2008, p.220).
Em seu discurso de posse, Lula anunciou uma espécie de ruptura e
de inauguração de uma nova fase para a sociedade brasileira, pela qual seu
governo seria responsável. Disse Lula:
‗Mudança‘; esta é a palavra-chave, esta foi a grande mensagem da
sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente
venceu o medo, e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora
de trilhar novos caminhos. Diante do esgotamento de um modelo
que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação,
desemprego e fome; diante do fracasso de uma cultura do
individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da
desintegração das famílias e das comunidades. Diante das ameaças
à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança
pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais
jovens; diante do impasse econômico, social e moral do País, a
sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a
promover a mudança necessária. Foi para isso que o povo brasileiro
me elegeu Presidente da República: para mudar63.

Ao menos no campo econômico, a perspectiva de mudança
anunciada por Luiz Inácio Lula da Silva não se mostra de todo verdadeira, já que o
novo presidente manteve políticas macroeconômicas nas mesmas linhas daquelas
introduzidas por seu antecessor. Esse arcabouço foi fundado por uma política
63

Discurso na Sessão de Posse do senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso
Nacional em 01/01/2003.
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monetária determinada pelas metas de inflação, câmbio flutuante e uma política
fiscal visando manter um superávit primário que compensasse o déficit nominal das
contas públicas (MORAIS e SAAD-FILHO, 2011, 507), o que fica bastante evidente
com a decisão de Lula em nomear para presidente do Banco Central do Brasil o
executivo financeiro de orientação monetarista Henrique Meirelles, que à época
havia sido eleito Deputado Federal pelo mesmo partido de Fernando Henrique
Cardoso, o que, simbolizou para Anderson (2011, p.24) como uma sinalização de
que os investidores externos poderiam manter a confiança na economia brasileira.
Politicamente, embora o presidente tenha sido eleito com 61% dos
votos, seu partido possuía menos de um quinto dos assentos no Congresso, o que
o levou a buscar apoio de siglas menores, situadas em distintos campos ideológicos
(ANDERSON, 2011; INÁCIO e REZENDE, 2015).
As coligações realizadas no primeiro mandato de Lula, além de sua
decisão em manter uma política econômica ortodoxa, desagradaram a uma ala do
Partido dos Trabalhadores, para a qual o governo Lula ao tomar tais decisões
distanciava-se de suas origens. O ápice dessas divergências deu-se por ocasião da
iniciativa do Executivo em propor uma Emenda à Constituição Federal visando
estabelecer uma reforma à Previdência Social do funcionalismo público. Com a
recusa de alguns membros da bancada petista em aprovar o projeto, houve a
expulsão de três deputados e de uma senadora do Partido dos Trabalhadores.
Essas divergências dentro do Partido dos Trabalhadores e a
construção

de

alianças

realizadas

pelos

dois

governos

em

nome

da

―governabilidade‖ são exemplos da complexidade de análise desse período, o que
também incorrerá no campo externo como demonstraremos a seguir. Para Singer
(2012, p.5) ―o Lulismo existe sob o signo da contradição. Conservação e mudança,
reprodução e superação, decepção e esperança num mesmo movimento. É o
caráter ambíguo do fenômeno que torna difícil a sua interpretação.”
Essa complexidade também encontrará par em dois problemas
impelidos pela proximidade temporal ao objeto de estudo: a forte presença de
simpatia ou repulsa à figura do objeto na literatura e o desconhecimento de novos
desdobramentos das ações dos dois Governos Lula.
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Sustentamos, todavia, que essa dificuldade não compromete nosso
estudo, conquanto sejamos criteriosos tanto com as fontes consultadas quanto com
a ciência da limitação de conhecimento de fatos e ações ocorridas durante o
período desta parte de nosso objeto de investigação.
4.1 - Síntese da Política Externa dos períodos Luiz Inácio Lula da Silva

O Ministério das Relações Exteriores durante os dois mandatos de
Luiz Inácio Lula da Silva foi chefiado pelo diplomata Celso Amorim, que já havia
exercido a Chancelaria durante o Governo de Itamar Franco. Fazendo um balanço
dos dois mandatos em que foi Ministro, Amorim classificou a diplomacia brasileira
durante os anos Lula como sendo:
[...] altiva e ativa, na qual o povo brasileiro se reconhece. Tenho tido
a oportunidade de constatar esse fato nas ruas e nas praças, onde
ando sem segurança e sem assessores, nas manifestações positivas
de parte da nossa elite intelectual e também da parte de gente
simples, que antes talvez nem sequer ouvisse falar no tema das
relações exteriores. Uma política que foi também desassombrada e
solidária, como muito bem resumiu o nosso maior poeta a um tempo
erudito e popular, Chico Buarque: ―não fala fino com os poderosos e
não fala grosso com os mais fracos. (AMORIM, 2011)64.

A implementação dessa política externa Altiva e Ativa recebeu
classificações quanto sua prática de diferentes formas, mas que se assemelham de
modo geral. Cervo (2003, pp. 9-10) aponta que essa política seria implementada em
quatro linhas: a) Recuperação do universalismo e do bilateralismo; b) Preocupação
com a América do Sul; c) Sanar dependências estruturais e promover a inserção
interdependente do Brasil; d) Manter o acumulado histórico da diplomacia brasileira.
Em linha semelhante, Rinaldi, elenca cinco elementos que julga presentes na
diplomacia dos governos Lula, a saber:
(i) a aproximação do Brasil com os países vizinhos sul-americanos,
visando a consolidação de um espaço regional de atuação crescente
e influente do país, principalmente mediante os processos de
integração e cooperação multilateral; (ii) ampliação dos acordos de
cooperação e aproximação política com países de similar poder
relativo que o nosso, classificados como relações horizontais ou Sul64

Discurso do Embaixador Celso Amorim na cerimônia de transmissão do cargo de Ministro de
Estado das Relações Exteriores – Brasília, 2 de janeiro de 2011.
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Sul; (iii) aproximação comercial com países considerados médios, no
sentido de avançar com aquilo que Lula denominava ―nova geografia
comercial global‖; (iv) relações maduras e respeitosas com parceiros
tradicionais, entre eles os Estados Unidos e a União Europeia; (v)
diplomacia ativa no cenário internacional, com destaque para a
intensiva participação brasileira nos fóruns multilaterais de
negociação. (2015, pp.77-78).

Na interpretação de Becard os objetivos centrais da política externa
de Lula podem ser sintetizados em quatro pontos centrais:
i) a defesa da formulação de regras internacionais negociadas que
permitissem uma melhor distribuição do poder internacional e
diminuição das disparidades entre países do sistema internacional; ií)
a participação brasileira constante e ativa nos grandes centros
decisórios internacionais, sem prejuízos para sua autonomia na
elaboração de políticas econômica, de comércio exterior e de
desenvolvimento industrial e em favor da superação de suas
vulnerabilidades; iií) o aumento do multipolarismo e do terceiromundismo como meios para garantir um ambiente pacífico e propício
para a inserção igualitária dos mais diferentes países no sistema
internacional; iv) o fortalecimento do regionalismo e do universalismo,
de modo a permitir ao Brasil o exercício de um papel protagônico nas
relações internacionais. (2009, pp.187-188).

Em termos gerais, a Diplomacia em Lula buscou uma aproximação
ativa aos países da região sul-americana buscando afirmar o país como um ator
importante dentro do Sistema Internacional através de uma participação ativa em
fóruns de discussão multilaterais, expansão de parcerias com enfoque comercial e
político em distintas regiões do globo. Desta feita, embora tenha havido uma
tentativa de se realizar uma ―ruptura‖ com o passado, as linhas gerais da Política
Externa em Lula se assemelham em muitos pontos às orientações históricas
brasileiras. A inovação dos governos Lula, dentro da tradição diplomática brasileira,
esteve em alguns pontos que merecem nossa atenção de forma mais detalhada e
que são apresentados a seguir.
4.1.1 - A Diplomacia Presidencial e a ‗ideologização da política externa‘

O primeiro ponto diz respeito à grande importância que Lula atribuía
a si próprio em cumprir atividades no terreno da Política Externa. A diplomacia
presidencial exercida por Lula pode ser demonstrada através da apresentação da
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quantidade de viagens realizadas pelo presidente, em comparação ao seu
antecessor imediato.
Identificamos a seguir a quantidade de viagens realizadas pelos
dois presidentes65, destacando as visitas que foram feitas à Argentina66:
Viagens realizadas pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva
2003
Lula

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Geral

Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total

35

02

1995
FHC

2004
21

01

1996

30

02

1997

16

02

1998

36

02

1999

36

03

2000

42

01

2001

35

03

251

2002

01

10

01

15

00

12

00

17

02

15

00

15

00

15

02

16

Geral

Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total Arg Total

20

Arg

119

Quadro 2: Viagens realizadas pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva

Arg

06

67

Evidentemente que Lula não foi o único presidente a utilizar desse
expediente para exercer as relações externas durante o governo. O ponto que o
diferencia, entretanto, é a ênfase dada à sua participação pessoal nessa esfera.
Para Miyamoto, a importância das viagens durante o período Lula foram:
[...] sempre ressaltada[s] pelo ex-presidente [...], em visível
demonstração de que ele próprio, como timoneiro-mor, deveria
colocar-se na linha de frente.Com essa atitude, o chefe de Estado
conduziria a diplomacia e os negócios brasileiros, na defesa dos
interesses nacionais, mostrando ao mundo que, a partir de seu
governo, o país deveria finalmente passar a ser respeitado, condição
que, até então, se entendia como inexistente. (2013, p. 122).

Ressalte-se que além de Lula, figuras diretamente a ele vinculadas,
como o próprio Chanceler Amorim, o Secretário-Geral das Relações Exteriores
Samuel Pinheiro Guimarães e o Assessor Especial para assuntos internacionais
Marco Aurélio Garcia exerceram um grande esforço para o desenvolvimento da
chamada Diplomacia Altiva e Ativa. A presença de Marco Aurélio Garcia, que foi
secretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, possibilitou o
65

Contamos como viagens feitas, a quantidade de países visitados, considerando inclusive os
deslocamentos à Argentina.
66
A quantidade de visitas à Argentina identificadas são somente aquelas em que houve encontros de
caráter bilateral.
67
As informações foram coletadas e ordenadas do sítio eletrônico da presidência da República.
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contato, sobretudo, com os governos de esquerda e centro-esquerda na região, o
que ensejou aos críticos de Lula manifestações quanto ao viés ideológico da
atuação externa do presidente em alinhamento às propostas estabelecidas por seu
Partido, como aponta Almeida:
A política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva é,
provavelmente, a vertente da atividade governamental que mais
reflete as antigas propostas e as posições tradicionais do Partido dos
Trabalhadores [...] Em outros termos, é nas relações exteriores e na
sua política internacional que o governo do presidente Lula mais se
parece com o discurso do PT. (2004, p.162).

Ponderaremos mais à frente se a hipotética aproximação ideológica
promoveu de fato melhorias na relação de Brasil e Argentina, já que durante os
anos da presidência de Lula, a Argentina foi governada por presidentes de centroesquerda. Aliás, como aponta Santos, a eleição de presidentes desse espectro
político está presente nos demais países da América do Sul durante a primeira
década dos anos 2000:
El escenario que se abrió con posterioridad a la crisis de 1999–2002,
con las asunciones presidenciales de proyectos políticos
relativamente coincidentes o, por lo menos, proclives a sintonizar
entre ellos en algunos puntos centrales, como fueran Eduardo
Duhalde (y poco después Néstor Kirchner) en Argentina y Lula da
Silva en Brasil —y más tarde Tabaré Vázquez en Uruguay y Nicanor
Duarte Frutos en Paraguay—, fue proclive a una redefinición
sociopolítica del proyecto integrador. (2011, pp.161-162).

Na ótica de Cervo (2007, p.216), essa convergência de projetos na
América do Sul afasta os “próceres do neoliberalismo” no México, no Uruguai, no
Chile, na Venezuela e na Argentina ao eleger presidentes que propuseram
campanhas políticas assentadas na crítica àquele sistema político-econômico.
4.1.2 - As relações com os EUA e o projeto da ALCA

No tocante ao relacionamento com os Estados Unidos, Luiz Inácio
Lula da Silva, apesar de reconhecer a importância do país enquanto parceiro
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brasileiro68, não relutou em protestar quanto às ações estadunidenses como o
protecionismo comercial e aos ataques bélicos realizados no Iraque pela gestão
Bush (WINAND, 2016, p.280).
Quanto à proposta da ALCA, acreditamos que a retórica antiestadunidense, presente historicamente nos discursos de Lula e que era
compartilhado por boa parte de seu partido, tenha contribuído à negação constante
do interesse do presidente em apoiar esse projeto. Essa retórica pode ser lida no
programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores de 2002, grifo nosso:
No plano internacional, diante das debilidades do MERCOSUL –
agravados pela profunda crise argentina – uma questão essencial diz
respeito à proposta dos Estados Unidos de conformação da Área de
Livre Comércio das Américas – ALCA. No âmbito comercial, a
assimetria de recursos, de capacidade tecnológica, de escalas de
produção e de sistemas de proteção anulariam as eventuais
vantagens da expansão do intercâmbio com os Estados Unidos,
inclusive porque, no melhor dos casos, esta tenderia a reforçar nossa
especialização em atividades tradicionais de baixo conteúdo
tecnológico. A ALCA, porém, é muito mais que uma proposta de
acordo comercial, abrangendo todos os aspectos-chave da economia
– tais como a desregulamentação dos fluxos de capital, a proteção a
investimentos estrangeiros, a abertura dos serviços – inclusive nas
áreas de cultura e comunicação – e das compras governamentais ao
capital estrangeiro, além da regulamentação da propriedade
intelectual. Ficariam de fora, apenas, o mercado de trabalho e o
acesso às tecnologias monopolizadas pelas corporações e pelo
Estado norte-americano. Nesse sentido, uma adesão a esse
acordo, tal como está sendo proposto, representaria, de fato, o
aprofundamento
do
movimento
de
abertura
e
desregulamentação econômica e financeira em curso, que
conduziu ao debilitamento político do Estado nacional
brasileiro, à desnacionalização e à fragilização de sua economia,
bem como ao agravamento da questão social. A recente
aprovação, pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, de
autorização para que o Executivo negocie acordos comerciais que o
Congresso só pode aprovar ou rejeitar em bloco (o chamado fast
track), confirma com clareza tal visão. A inclusão de cláusulas
restritivas a transferência de tecnologia e a flexibilização sobre
patentes, e outras que retiram de governos nacionais (como o Brasil)
poder para regular investimentos, ao lado da retirada do campo de
atuação do Executivo de itens relevantes de negociação, como os
subsídios à agricultura e as regras ―anti-dumping‖, são exemplos
destacados disso (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002. Grifo
nosso).
68

Além das viagens realizadas para reuniões junto à ONU, sediada nos Estados Unidos, Lula
realizou em seu mandato quatro viagens aos Estados Unidos, ocasiões em que manteve reuniões
tanto com empresários como com representantes do governo daquele país.
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Curioso notar que a oposição no discurso de um hipotético ingresso
ou apoio brasileiro à ALCA tenham sido motivos de preocupação como plataforma
eleitoral, evidenciando novamente a dinâmica da política externa interferindo em
questões da política doméstica e vice-versa.
Em consonância ao discurso adotado por seu partido, Lula, pouco
antes das eleições de 2002, teria dito à imprensa que reconhecia a importância dos
Estados Unidos como sócios comerciais, mas que o Brasil precisava “ter a coragem
de lutar na Organização Mundial do Comércio contra o abuso dos juros que os
americanos impõem aos produtos agrícolas de Brasil e Argentina". Além de afirmar
que "- Os americanos nunca deram importância para a América Latina. E eu acho
que o[presidente George W.] Bush muito menos, ou seja, há uma certa negação à
América Latina, principalmente porque nossos governantes são muito servis à
política americana.69"
Miyamoto (2011, p.129) pondera que a diplomacia brasileira
notadamente de Lula manteve distanciamento com a postura dos Estados Unidos
bloqueando a possibilidade de formação da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA), o que não contribuiu, no entanto, para que o relacionamento com esse país
chegasse a ser considerado crítico - apesar de discordâncias outras como o
problema dos protecionismos e em outras áreas.
4.1.3 - As relações Sul-Sul e a busca por maior participação brasileira nas
decisões internacionais

No ano de 2003, por ocasião da Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Comércio realizada no México, um agrupamento de 20
países em desenvolvimento formou uma coalizão para negociações em conjunto
com relação às questões agrícolas propostas por países desenvolvidos no âmbito
da Rodada Doha. O grupo recebeu o nome de G-20 comercial e abarcapaíses em
desenvolvimento na África, Ásia e América Latina.
Visentini (2006, p. 167) interpreta que o agrupamento foi articulado
69

FOLHA ONLINE. Saída para Brasil e Argentina não é com dinheiro do FMI, diz Lula.
18/09/2002. Disponível em<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u38026.shtml> Acesso em
17 de Janeiro de 2017.
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e liderado pelo Brasil e deve a iniciativa ser interpretada além da questão comercial
que o principiou, uma força de ordem política em torno da capacidade brasileira
para ―enfrentar‖ as maiores potências do planeta. Em reunião com os membros do
G-20, Lula pronunciou:
A força do G-20 reside em seu compromisso com um mandato
negociador da Rodada de Doha, em suas propostas construtivas e
em sua legitimidade política. Nossos países representam mais de
22% da produção agrícola mundial e neles vivem mais de 70% dos
agricultores do mundo. Os países do Grupo respondem por cerca de
60% da população do Planeta. Imbuído dessa legitimidade e
representatividade, o G-20 está mudando a dinâmica da diplomacia
comercial multilateral. Graças à firmeza da atuação individual de
seus membros e de sua visão coletiva, o G-20 tem contribuído para
que os parâmetros de discussão da questão agrícola na OMC
deixem de ser impostos pelos interesses protecionistas de alguns
poucos atores. [...] O G-20 busca uma combinação equilibrada entre
a agricultura familiar e o agronegócio, entre os interesses sociais e
empresariais. Para os países em desenvolvimento, equilibrar essa
equação é fundamental e indispensável em qualquer discussão
comercial.
Precisamos
de
um
comércio
internacional
verdadeiramente aberto e equilibrado. Não podemos abrir mão da
promoção do desenvolvimento com justiça social.70

Esse tipo de articulação realizada pelo governo Lula indicou uma
tentativa do presidente em buscar convergir interesses de diferentes países em
desenvolvimento como forma de reequilibrar as decisões dentro do Sistema
Internacional. Dois outros exemplos dessa empreitada – que podem ser
classificados como do tipo ―Sul-Sul‖ são a formação dos grupos IBAS e BRIC.
No primeiro ano de mandato de Lula, o presidente sul-africano
Thabo Mbeki propôs um fórum de discussão entre Índia, Brasil e África do Sul, que
foi concretizado através da declaração de Brasília no ano de 2003, em que se
propunha o exame de temas da agenda internacional e de interesse mútuo, entre
esses países em desenvolvimento. Para tanto, uma série de pontos em comum
foram apresentados por esse agrupamento, entre os quais: a necessidade em se
expandir o Conselho de Segurança da ONU nas categorias de membros
permanentes e não permanentes, com participação de países em desenvolvimento;
a prioridade atribuída pelos três governos à promoção da inclusão e equidade
70

Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com delegações da
reunião ministerial do G-20. Palácio do Planalto, 12 de dezembro de 2003.
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sociais, por meio do apoio à agricultura familiar, da implementação de políticas
eficazes de combate à fome e à pobreza; além disso “lamentaram que os grandes
parceiros comerciais ainda estejam movidos por preocupações protecionistas em
setores pouco competitivos de suas economias71”
Estas três questões: a) reforma no Conselho de Segurança; b)
combate à fome; e c) protesto quanto ao protecionismo econômico de grandes
parceiros comerciais; são, em nossa interpretação, os pontos de maior destaque
desse agrupamento que em seu seio demonstra uma perspectiva de ordem realista
para a expansão de poder de países em desenvolvimento na esfera global.
Fruto da convergência entre esses países foi a criação do Fundo
IBAS de combate à fome e à pobreza, criado na II Reunião Ministerial do grupo em
2004, e consistiu que seus integrantes se comprometeriam em doar pelo menos
US$ 1 milhão por ano para o desenvolvimento de projetos em áreas de prioridade
pública em nações menos favorecidas (JARDIM, 2016, p. 62).
Outra coalizão surgida durante o governo Lula no âmbito da
cooperação Sul-Sul foi o chamado BRIC, convergência entre Brasil, Rússia, Índia e
China, que a partir de 2011 passou a ser chamado de BRICS, ao incorporar
também a África do Sul.
A criação do grupo surgiu de trabalhos de prospecção de uma
empresa de investimentos, a Goldman Sachs, que em 2001 buscava mapear
oportunidades no mercado financeiro nos dez anos seguintes. Jim O‘Neill,
economista chefe dessa empresa estimava que a economia dos BRICs cresceria
consideravelmente entre 2001 e 2011, sobretudo a da China (SILVA, 2013, p.58).
Nesse ponto, somente em 2006, há um esforço realizado à margem
da 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 23 de setembro de 2006, para a
concretização de um fórum informal entre esses países, por iniciativa russa. Silva
(2013, pp.85-86) registra em seu trabalho uma entrevista realizada no ano de 2012
junto à Conselheira do Itamaraty, Ana Maria Parada, chefe da divisão do Fórum
IBAS e do Agrupamento BRIC, quanto à preocupação de Celso Amorim na
aproximação brasileira desses países, como forma de expansão da importância
71
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brasileira no cenário mundial:
[...] ele já falava, quando ministro de Itamar Franco, da importância
dos grandes países, como Rússia, China e Índia. E ele retomará
essa temática com muito mais facilidade em 2006, pois o mundo
estava mudando. Há um maior destaque para as economias
emergentes, e entre essas economias emergentes estavam os BRIC.
Quando ele faz essa aproximação com o chanceler russo – de quem
havia, inclusive, sido amigo quando serviu na delegação brasileira
junto à ONU – obviamente ele faz porque já havia sido criado o termo
BRIC pela Goldman Sachs, mas era um termo que se referia apenas
a investimentos, a economia. Mas, o fato de existir o termo já indica
que havia um fenômeno de identidade entre esses países. Eram
economias que estavam crescendo no mundo, enquanto os polos
dinâmicos estavam vivendo não ainda uma crise dramática, mas já
baixas taxas de crescimento econômico. Quando se fez essa
primeira reunião, se colocava a questão ainda muito tentativamente
de uma agenda comum, de uma aproximação.

Foi só no ano de 2009 que os ministros desses países se reuniram
para discussão, sob os auspícios da grave crise financeira global de 2008. A
reunião teve seus debates centrados em temas econômicos e financeiros, com
ênfase na reforma das instituições financeiras internacionais e na atuação do G-20
para a recuperação da economia mundial, ademais houve discussões sobre temas
políticos, como a necessidade de reforma das Nações Unidas72.
Embora devamos identificar o caráter pouco institucional desse
agrupamento, é certo que ele se configura como um mecanismo importante na
esfera das cooperações sul-sul. Após o primeiro encontro do grupo em 2009, a
coalizão (que passou a integrar a África do Sul no ano de 2011) realizou mais seis
encontros de Cúpula durante a sucessão de Lula.
A leitura que pode ser feita com relação aos dois grupos, IBAS e
BRICs, não deve ser a de que o Brasil seja o ―criador‖ desses agrupamentos, mas
de que – em os apoiando, alcançava pontos nos quais os postulados de política
externa dos governos Lula caminhavam na mesma direção, principalmente no
tocante à maior participação brasileira nas decisões do Sistema Internacional.
Esses esforços de novas possibilidades de cooperação podem ser
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lidos como uma tentativa do governo Lula em expandir as possibilidades de diálogo
e de negócios no sistema internacional, além de aumentar o poder de barganha
brasileira no cenário internacional à medida que o país passou a pleitear maior
participação nas decisões na esfera global. Como apontam Vigevani e Cepaluni:
Lula da Silva procurou inserir o Brasil no cenário mundial acentuando
formas autônomas, diversificando os parceiros e as opções
estratégicas brasileiras, enfatizando a cooperação Sul-Sul para
buscar maior equilíbrio com os países do Norte, realizando ajustes,
aumentando o protagonismo internacional do país e consolidando
mudanças de programa de política externa. (2007, p. 283).

Outras ações do governo Lula podem ser lidas sob essa ótica,
como o perdão brasileiro da dívida de países africanos e sul-americanos e a efetiva
participação brasileira junto à Missão das Nações Unidas para a estabilização do
Haiti (MINUSTAH). Muitos foram os trabalhos acadêmicos abordando essas ações
brasileiras e não convém que façamos uma análise de todas elas, mas gostaríamos
de ressaltar um último ponto que julgamos relevante ao nosso objeto de estudo e
que está contido nessa perspectiva de maior participação brasileira no cenário
internacional: as tentativas de que o Brasil pudesse fazer parte como membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU.
Quanto a esse anseio brasileiro, pontuam Vigevani e Cepaluni:
O ministro Celso Amorim expressou com mais firmeza o desejo do
país de obter um assento permanente no Conselho de Segurança. A
energia diplomática despendida foi considerável. Os custos da
liderança brasileira no Haiti seriam uma tentativa de provar à
comunidade internacional que o país tem condições de fazer partedo
Conselho. (2007, p.323)

Desde seu primeiro ano como mandatário, Lula já sinalizava seu
anseio em buscar uma maior participação de países em desenvolvimento,
especialmente o Brasil, mais ativamente dos organismos multilaterais do sistema
internacional. Em seu Primeiro Discurso na Assembleia Geral da ONU, Lula já dizia:
[...] A reforma da ONU tornou-se um imperativo, diante do risco de
retrocesso no ordenamento político internacional. É preciso que o
Conselho de Segurança esteja plenamente equipado para enfrentar
crises e lidar com as ameaças à paz. Isso exige que seja dotado de
instrumentos eficazes de ação. É indispensável que as decisões
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deste Conselho gozem de legitimidade junto à Comunidade de
Nações como um todo. Para isso, sua composição em especial no
que se refere aos membros permanentes não pode ser a mesma
de quando a ONU foi criada há quase 60 anos. Não podemos
ignorar as mudanças que se processaram no mundo, sobretudo
a emergência de países em desenvolvimento como atores
importantes no cenário internacional muitas vezes exercendo
papel crucial na busca de soluções pacíficas e equilibradas para os
conflitos. O Brasil está pronto a dar a sua contribuição. Não para
defender uma concepção exclusivista da segurança internacional.
Mas para refletir as percepções e os anseios de um continente que
hoje se distingue pela convivência harmoniosa e constitui um fator de
estabilidade mundial. O apoio que temos recebido, na América do
Sul e fora dela, nos estimula a persistir na defesa de um Conselho de
Segurança adequado à realidade contemporânea73. (SILVA, 2003.
Grifo nosso).

Essa proposta foi repetida em muitas outras ocasiões tanto por Lula
como por seu Chanceler. No entanto, como é bem sabido, não houve reformas
nesse sentido no Conselho de Segurança. Demonstraremos mais à frente como
esse anseio brasileiro gerou algum atrito nas relações com a Argentina.
4.2 - A importância da América do Sul na Política Externa dos Governos Lula

A Política Externa Brasileira durante o período Lula empregou muito
esforço no relacionamento com os vizinhos da América do Sul. A região sempre
constou das considerações geopolíticas brasileiras, mas durante tal período essa
orientação passou a se firmar como parte fundamental para a inserção brasileira no
contexto internacional.
Lula tentou exercer papel bastante ativo ao se propor como
mediador e responsável pelo desenvolvimento da região em áreas além da
economia. Como analisa Almeida (2004, p.173): “De forma geral, os temas
econômicos e comerciais tiveram, para FHC, prioridade sobre os demais na agenda
do MERCOSUL, enquanto para Lula o social e o político parecem ter assumido a
precedência no processo de integração.”.
Em
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relacionamento com os países da região, Lula afirmou:
A grande prioridade da política externa durante o meu Governo será
a construção de uma América do Sul politicamente estável, próspera
e unida, com base em ideais democráticos e de justiça social. [...]
Cuidaremos também das dimensões social, cultural e científicotecnológica
do
processo
de
integração.
Estimularemos
empreendimentos conjuntos e fomentaremos um vivo intercâmbio
intelectual e artístico entre os países sul-americanos. Apoiaremos os
arranjos institucionais necessários, para que possa florescer uma
verdadeira identidade do MERCOSUL e da América do Sul. Vários
dos nossos vizinhos vivem hoje situações difíceis. Contribuiremos,
desde que chamados e na medida de nossas possibilidades, para
encontrar soluções pacíficas para tais crises, com base no diálogo,
nos preceitos democráticos e nas normas constitucionais de cada
país.74

A importância da região e a busca de uma coordenação também
política, aliada a fatores econômico-sociais, também estiveram presentes no
discurso de posse do Embaixador Celso Amorim, que enfatizou a construção do
relacionamento Brasil-Argentina como pilar para essa dinâmica:
No Governo Lula, a América do Sul será nossa prioridade75. O
relacionamento com a Argentina é o pilar da construção do
MERCOSUL, cuja vitalidade e dinamismo cuidaremos de resgatar.
Reforçaremos as dimensões política e social do MERCOSUL, sem
perder de vista a necessidade de enfrentar as dificuldades da agenda
econômico-comercial, de acordo com um cronograma preciso.
Temos que enfrentar com determinação as questões da Tarifa
Externa Comum e da União Aduaneira, sem as quais a pretensão de
negociar em conjunto com outros países e blocos é mera ilusão.
Fundamental para a recuperação do MERCOSUL é a revitalização
do Fórum Econômico-Social. Devemos impulsionar igualmente a
Comissão Parlamentar Conjunta de modo a reforçar a participação
da sociedade no processo de integração. Atribuiremos importância à
construção de instituições comuns, de políticas sociais, de parcerias
na área educacional e cultural, da livre circulação de pessoas e de
mecanismos financeiros e monetários que promovam o comércio e a
integração. (AMORIM, 2003)76
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No entendimento de Bandeira (2006, p. 288), Lula compreendeu
que a base econômica, e não exclusivamente política, deveria lastrear a liderança
do Brasil na América do Sul e que ela exigia o aumento das trocas comerciais, no
contexto de um comércio regional mais equilibrado. Notoriamente, o papel de
liderança brasileira foi negado reincidentemente pelo discurso oficial do Itamaraty,
mas não podemos negligenciar essa pretensão brasileira dada as reiteradas
demonstrações desse intento.
Este papel de liderança política regional pode ser aventado em
grande medida através das aberturas de linhas de crédito para o financiamento de
projetos brasileiros nos países vizinhos, como por exemplo, a ampliação de um
gasoduto na Argentina, com a construção e a montagem da tubulação, em um
trecho de 508,85 Km, expandindo a capacidade de transporte de gás natural da
Companhia de Investimentos de Energia (Ciesa).
A interpretação da tentativa de liderança na América do Sul, como
mencionada por Bandeira, é referendada por outros autores. Becard (2009, pp. 143144) aponta que logo em seus primeiros meses de funcionamento, o Governo Lula
buscou demonstrar seu desejo de exercer um protagonismo diplomático na região,
tendo agido de forma assertiva em dois momentos distintos: durante a realização
dos Fóruns de Davos e de Porto Alegre na crise ocorrida na Venezuela nos idos de
2002. Para a autora, nos dois Fóruns internacionais, o Presidente Lula apresentouse “como mediador dos países do Sul perante os países do Norte e representante
de um modelo alternativo tanto ao neoliberalismo, socialmente criticável, quanto aos
antigos pensamentos de esquerda, em profunda e generalizada crise‖(Idem, 2009).
Exemplo desse esforço de assumir o papel de mediador na América
do Sul foi com relação à crise que ocorria na Venezuela em 2002. Mesmo antes da
posse presidencial, Lula já havia iniciado suas atividades diplomáticas, ao auxiliar
na questão, motivada pela greve geral naquele país, imposta pela oposição ao
Presidente Hugo Chávez. Nessa ocasião Lula sugere pela criação de um Grupo de
Amigos da Venezuela, que desenhava uma tentativa de se buscar uma saída
pacífica ao país, o que foi considerada uma vitória diplomática brasileira (PRADO,
2007, p.67; BECARD, 2009, p.144).
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Em 2005, Lula chegou a declarar, que o Brasil tinha uma posição de
liderança na América do Sul e na América Latina. Celso Amorim explicou que o
desejo expresso pelo Presidente Lula de o Brasil assumir ―seu destino natural‖ de
líder da América do Sul, nada tinha a ver com as intenções hegemônicas, e sim
com o que ele chamara de ―liderança de inspiração‖ (BARRETO, 2012, p.18).
Reiteramos que embora Amorim tenha tentado atenuar a pretensão brasileira
quanto ao posto de líder regional afirmada por Lula, podemos aferir que o Brasil
desenvolveu ações e discursos que vão ao encontro desse intuito.
Autores como Bernal-Meza propõe que o projeto de liderança
(interpretado por alguns autores como uma tentativa de se estabelecer um ―subimperialismo‖ brasileiro) não se inicia no período Lula, estando presente claramente
também no período anterior e tendo sido incorporado durante o mandato petista.
Para Bernal Meza:
Hoy [2008] el gobierno de Lula está tratando de despegarse de una
visión imperialista com la que se asocia al Brasil. Es bueno que
lohaga porque, en primer lugar, no ha sido la política que su gobierno
implementó, sino que la recibió del pasado; pero, en segundo lugar,
porque no habrá escenario regional cómodo y estable para Brasil si
estas injusticias no se resuelven. (2008, p.173).

Para Cerqueira (2008), ações como a realização da Cúpula de
Brasília em 2001, indicam uma tentativa de cooptação de liderança regional durante
o período FHC que são incorporados e robustecidos durante os anos Lula. Almeida,
entretanto, faz uma distinção entre a busca pela liderança sul-americana dos
governos Fernando Henrique e Lula. Segundo ele:
A assunção de qualquer papel do Brasil como líder era visto, por
FHC, como o resultado da gradual preeminência econômica do País
e deveria em princípio ser limitado à região, em vista da limitação dos
recursos efetivamente disponíveis para a ação externa do Estado
(em termos financeiros, obviamente, mas também militares e
diplomáticos). Para o governo Lula, visivelmente, trata-se de um dos
grandes objetivos políticos, e não necessariamente limitado apenas à
região.[....] FHC tinha consciência dos limites estratégicos e da real
capacidade econômica do Brasil, ao passo que para o governo Lula
não parece existir limitações estruturais (orçamentárias e militares) a
tal pretensão. (2004, p.171).
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4.2.1 A IIRSA durante os governos Lula e a criação da UNASUL

A busca pela liderança dentro da região caminha, sob nossa ótica,
em consonância à tentativa brasileira de almejar maior espaço de atuação no
cenário mundial. Dentro dessa perspectiva, outras ações propostas na região foram
prosseguidas, como o exemplo da IIRSA, inaugurada no período anterior, mas que
passam a ganhar significância política durante os governos Lula. Segundo ele:
A integração da infra-estrutura física da América do Sul significa não
apenas novas oportunidades de comércio e de acercamento entre
nossos países. É também requisito para que o continente possa
inserir-se de forma mais competitiva numa economia globalizada. Ao
nos integrarmos para dentro, estamos também nos integrando com o
mundo.77

Honório defende que a IIRSA pode ser considerada como o
primeiro movimento no regionalismo sul-americano em direção à consolidação de
iniciativas envolvendo os doze países da região. Em sua interpretação:
A IIRSA foi a proposta de maior expressão para a América do Sul na
política externa no governo FHC, ela sofre uma reavaliação nos
governos Lula e por ser considerada um projeto ligado às diretrizes
do governo antecessor não adquiriu relevância na política externa a
partir de 2003. Isso não significa dizer que ela é abandonada, mas
que o enfoque da política externa do período Lula foi de buscar a
convergência político-ideológica dos governos de esquerda da região
na conformação de propostas para a integração regional priorizando
questões políticas e sociais [...](2013, p.106).

Na interpretação dessa autora, embora relevante, o projeto da
IIRSA foi um meio e não um fim ao intento de integração política na América do Sul
durante o período Lula. A autora evidencia a participação de empresas privadas
brasileiras nesse processo de infraestrutura através do financiamento via BNDES
que ocorreram longe da esfera dos projetos da IIRSA:
Ao colocarmos em perspectiva o que o BNDES financiou diretamente
na IIRSA, através dos dados do site oficial, cerca de 640 milhões,
somados ao que o Brasil financiou através da CAF, 1,6 bilhões,
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temos um total de 2,2 bilhões financiados pelo Brasil nos projetos da
IIRSA até dezembro de 2012. Em documento elaborado pelo
Ministério das Relações Exteriores, balanço da política externa
brasileira de 2003 a 2010, foi indicado que o governo brasileiro
estava financiamento cerca de 80 projetos de infraestrutura na
América do Sul via BNDES, um total em 2010 de cerca de 10 bilhões
de dólares cujas principais empresas executoras das obras eram a
Odebrecht, OAS e a Queiroz Galvão. Nota-se dessa forma que
grande parte dos investimentos do BNDES em infraestrutura na
América do Sul ocorreu fora da agenda de projetos da IIRSA, o
argumento do fortalecimento da integração regional estava, no
entanto, presente em qualquer um dos casos onde o Brasil (e mesmo
empresas brasileiras) participou de obras na região. A separação
entre o discurso diplomático brasileiro em favor da integração da
infraestrutura, e as ações tomadas pelo país no sentido do
fortalecimento institucional do projeto integracionista, deve ser feita
para melhor compreendermos o papel brasileiro na IIRSA. (Ibid, p.84)

A preponderância de empresas privadas brasileiras da área de
infraestrutura no âmbito da IIRSA durante o período Lula também está presente na
opinião de Valdez (2011, p.66), para o qual a IIRSA gerou oportunidades para as
exportações brasileiras de serviços de engenharia, estabelecendo-se uma relação
estreita entre empreiteiras nacionais e o BNDES. ”Assim, no contexto da integração
sul-americana, em especial no caso da IIRSA, a participação das empresas
Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez é notória‖.
Essa participação de entes privados em projetos desse tipo são
demonstrações claras da relevância de outros atores não estatais para a realização
de ações em política externa, como apresentamos no primeiro capítulo. Não
podemos negligenciar todavia, que essa relação entre os entes públicos e privados
no Brasil demonstrou-se em muitos casos maléfica na medida em que se abriram
possibilidades para o exercício da corrupção.
Outra afluência que houve durante o período Lula dentro da
América do Sul foi a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações, que a partir
de 2005, passou a ser chamada de União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).
A Comunidade foi criada em dezembro de 2004, no Peru, durante a reunião dos
presidentes sul-americanos naquele país, ocasião em que foi assinada a
Declaração de Cusco pelos presidentes e representantes dos 12 países da região:
os quatro países do MERCOSUL à época (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai),
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os cinco da Comunidade Andina (Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia),
bem como o Chile, Suriname e Guiana. (BANDEIRA, 2006, p.289; GARCIA, 2005,
p.286).
O texto da Declaração possui um tom bastante político, como pode
se ler em seu preâmbulo e nas análises que foram feitas por estudiosos a partir da
criação do grupo:
Os Presidentes dos países da América do Sul, reunidos na cidade de
Cusco, por ocasião da celebração das façanhas libertadoras de
Junín e Ayacucho e da convocação do Congresso Anfictiônico do
Panamá, seguindo o exemplo do Libertador Simón Bolívar, do
Grande Marechal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, do Libertador
José de San Martín, de nossos povos e heróis independentistas que
construíram, sem fronteiras, a grande Pátria Americana e
interpretando as aspirações e anseios de seus povos a favor da
integração, unidade e construção de um futuro comum, decidimos
formar a Comunidade Sul-americana de Nações.78

Para Penna Filho (2006, p.75), a criação do grupo fez parte da
estratégia da política externa brasileira “de conter o avanço da ALCA e propiciar a
integração no espaço sul-americano como uma condição prévia para a integração
maior‖. O autor aponta que seu estabelecimento está baseado em três pontos: 1.
Diálogo político permanente; 2. Acordo comercial entre a CAN e o MERCOSUL; e 3.
Integração da infraestrutura física da região, através da IIRSA. Santos (2011, p.166)
vai nessa mesma linha, destacando o caráter de convergência política do projeto,
apontando três pilares que são muito próximos aos de Penna Filho: “la concertación
de políticas exteriores y la proyección internacional de Sudamérica. El segundo [...]
la integración económica,[...]. Em el tercer pilar se encuentra la integración física, de
la energia y de las telecomunicaciones”
Também Cervo e Bueno comentam quanto aos objetivos políticos
do projeto:
A UNASUL nasce com objetivos políticos, geopolíticos e econômicos.
Em sentido político, ao tomar decisões por unanimidade entre os
Estados membros, pretende assentar a região no Mapa Mundí,
expressar voz única dos países no multilateralismo e aumentar sua
independência política, visto que se constitui com personalidade
jurídica internacional. (2008, p.514).
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Por ocasião do primeiro encontro desse agrupamento em Brasília, o
presidente Lula declarou:
A Comunidade Sul-Americana de Nações é muito mais do que uma
construção política e jurídica, fruto de voluntarismo. Somos 350
milhões de homens e mulheres, determinados a realizar todas as
potencialidades de uma região dotada de imensos recursos naturais
e humanos. Uma região banhada pelo Atlântico, pelo Pacífico e pelo
Caribe. Um vasto e diversificado território que se estende da
Amazônia até a Terra do Fogo, que reúne as alturas dos Andes e as
Planícies Patagônicas, a exuberância do Pantanal e as paisagens
lunares dos desertos bolivianos e chilenos. Possuímos uma
economia complexa e diversificada com um PIB superior a 1trilhão
de dólares. Temos palcos industriais competitivos e uma agricultura
capaz de tornar-se o celeiro do planeta. Dispomos de três bens que
serão fundamentais para o futuro da humanidade: água, alimentos e
energia de múltiplas fontes. Reunimos centros de ensino e
universidades que produzem considerável pesquisa científica e
inovação tecnológica. (...) Temos graves problemas sociais, mas
também a clara determinação de resolvê-los. Queremos fazer do
nosso Continente uma região de paz, apta a resolver seus
contenciosos com os instrumentos da negociação política (SILVA,
2005)79.

Ainda no âmbito desse projeto, em maio de 2008, foi propostapelo
Brasil a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano entre os signatários da
UNASUL, a fim de coordenar medidas nessa área, de forma cooperativa, o que
contou com forte apoio do então ministro da Defesa Nelson Jobim80. O ímpeto
brasileiro foi em um primeiro momento barrado pela Colômbia, sob a argumentação
de que o governo colombiano reconhecia as Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (FARC) como uma força beligerante e não um grupo terrorista 81.
Na interpretação de Cervo e Bueno (2008, p.505), a negativa
preliminar colombiana com relação à criação do Conselho tem relação direta com o
acordo Militar realizado entre aquele país e os Estados Unidos, no âmbito do
chamado Plano Colômbia.
Seja como for, a negativa colombiana protelou a criação do
79

Discurso do Presidente Lula na cerimônia de abertura da I Reunião de Chefes de Estado da
Comunidade Sul-Americana de Nações. Brasília, 29 de setembro de 2005
80
A participação de Jobim reforça a participação do Ministério da Defesa como ator relevante na
formulação da política externa como apontamos no primeiro capítulo.
81
ESTADÃO ONLINE. UNASUL nasce mas Colômbia não apoia Conselho de Defesa. 23/05/08.
Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,UNASUL-nasce-mas-colombia-nao-apoiaconselho-de-defesa,177174> Acesso em 03 de fevereiro de 2017.
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Conselho por sete meses, tendo os países sul-americanos conseguindo consenso
em dezembro daquele ano, ocasião em que “buscou-se equilibrar, na medida do
possível, a diversidade de interesses individuais das partes, em nome de um
percebido interesse coletivo sul-americano.” (ABDUL-HAK, 2013, p.20).
Entendemos que a criação desse Conselho demonstrou sucesso,
até o momento, somente no campo da retórica já que até o presente não há
grandes demonstrações de sua efetividade. Aventamos que a tentativa de formá-lo
por iniciativa brasileira talvez tenha ocorrido como forma de credenciar nosso país à
uma vaga no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas,
conforme já apontamos.
4.2.2 - O MERCOSUL e as outras propostas de integração nos anos Lula

Alexandre e Leite (2007), ao analisarem como se portou o primeiro
governo Lula com relação ao MERCOSUL, ressaltam que Brasil e Argentina, por
serem os países de maior peso econômico e político da região, marcaram o ritmo e
a direção do bloco. Para estas pesquisadoras, se durante os governos de Collor e
Menen, predominou certa vinculação em torno da abertura comercial e do
alinhamento com os Estados Unidos, os rumos do bloco parecem se deslocar com
a falência do modelo neoliberal e as eleições de Lula e Kirchner. A emergência de
governos

hipoteticamente

alinhados

não

implicou,

todavia,

uma

parceria

incondicional entre Argentina e Brasil dentro do bloco.
Com relação aos demais membros, uma grande divergência
ocorreu entre Brasil e Paraguai com relação ao tratamento alfandegário relativo à
dupla cobrança da Tarifa Externa Comum dentro do bloco82. A dupla cobrança
significa que quando um país do MERCOSUL importa um produto e o exporta para
outro país dentro do bloco, o produto deveria pagar impostos para entrar no
mercado brasileiro e novamente para entrar no mercado vizinho83.

82

Entre Brasil e Paraguai também houve um grande contencioso com relação ao valor pago à
energia excedente não utilizada pelo Paraguai e vendida ao Brasil prevista no Tratado de Itaipu. Por
tratar-se de assunto da esfera bilateral, não abordaremos o assunto.
83
BBC. MERCOSUL vai eliminar dupla cobrança de tarifa a partir de 2012, diz Amorim.
02/08/10.Disponível
em
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/08/100802_mershtml>
Acesso em 02 de Março de 2017.
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Para Lula e Amorim, a eliminação dessa dupla cobrança era
importante à medida que diminuiria as barreiras entre o bloco e possibilitaria o
comércio com outros grupos econômicos como a União Europeia. Durante os dois
mandatos do presidente, o tema foi abordado.
Em 2004, Lula já sinalizava este seu interesse:
Vamos consolidar a União Aduaneira, condição necessária para
chegar ao Mercado Comum. A Presidência Pro Tempore brasileira
trabalhou arduamente para a implementação dessas metas. Estamos
constituindo, a partir de 2005, um fundo estrutural para corrigir as
assimetrias entre nossas economias e ajudar na integração de
nossas cadeias produtivas. Estamos eliminando a dupla cobrança da
Tarifa Externa Comum, para aperfeiçoar a livre circulação de
mercadorias dentro do bloco. (SILVA, 2004)84.

Dado ao fato de que a realização do intento não adquiriu sucesso
como esperado, Lula retoma o tema em seu segundo mandato, em 2008, afirmando
que:
Neste momento de forte restrição ao crédito, é preciso diversificar
fontes de recursos e reduzir a dependência de divisas internacionais.
É o que estamos fazendo ao lançar mecanismo de pagamento em
moedas locais, começando com Argentina e Brasil. Ao eliminar a
intermediação financeira, as empresas reduzem seus custos de
transações. O MERCOSUL não realizará seu pleno potencial
enquanto os produtos não puderem circular livremente.
Continuaremos a trabalhar, sob a Presidência paraguaia, para a
eliminação da dupla cobrança da Tarifa Externa Comum. (SILVA,
2008)85.

O argumento paraguaio para a não concordância com a eliminação
da dupla tarifação é relacionado ao receio daquele país de que o fim da dupla
cobrança da Tarifa Externa provocasse uma forte renúncia fiscal, uma vez que as
receitas aduaneiras representam uma parcela significativa da arrecadação tributária
naquele país, embora nas negociações tenha-se sugerido a criação de um
mecanismo de compensação para as perdas aduaneiras decorrentes da eliminação

84

Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião da reunião de Cúpula
do MERCOSUL Ouro Preto-MG, 17 de dezembro de 2004.
85
Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na 36ª Cúpula dos Chefes de
Estado do MERCOSUL Costa do Sauípe-BA, 16 de dezembro de 2008.
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da dupla cobrança.86.
A proposição de fundos para a compensação de perdas de países
menores no grupo, como a proposta enunciada, esteve muito presente na
diplomacia de Lula como uma forma de preservar o MERCOSUL e reparar
desequilíbrios e descontentamentos dos países com economias menores, tendo em
vista a visão estratégica do bloco em seu governo.
Exemplo maior dessa preocupação está na criação do Fundo para a
Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) que em 2004 foi criado para:
―[...] financiar programas para promover a convergência estrutural,
desenvolver a competitividade e promover a coesão social, em
particular das economias menores e regiões menos desenvolvidas;
apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento
do processo de integração.87‖

A ideia foi de que fossem criados programas para dirimir as grandes
diferenças econômicas e de estrutura entre os membros do bloco. Para tanto,
houve a concordância entre os países de que deveriam haver contribuições anuais
dos Estados Partes no valor de US$ 100 milhões por ano88 que seriam pagos no
seguinte valor percentual: Brasil 70%, Argentina 27%, Uruguai 2%, Paraguai 1%,
entretanto, os projetos a serem implementados deveriam ser distribuídos na
seguinte percentagem: Paraguai 48%, Uruguai 32%, Argentina 10% e Brasil 10%89.
Desta

feita,

o

Brasil

em

grande

medida

e

a

Argentina,

secundariamente, passam a responder por custos do processo de integração no
MERCOSUL ao financiar projetos, sobretudo no Paraguai e no Uruguai. Para o
Ministro Amorim, ―Embora modesto, o FOCEM procura reduzir assimetrias dentro
do bloco, como foi feito na Europa. Temos também trabalhado para fortalecer a
Tarifa Externa Comum do MERCOSUL e dado crescente atenção às questões
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VALOR ECONÔMICO. MERCOSUL mantém cobrança dupla da TEC. 16/12/2008, Especial, p.
A16.
Disponível
em
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/447747/noticia.htm?sequence=1> Acesso em
05 de março de 2017.
87
MERCOSUL/CMC/DECISÃO Nº 45/04: Fundo para a Convergência estrutural do MERCOSUL.
88
Esses valores foram estipulados no ano de 2005.
89
MERCOSUL/CMC/DECISÃO Nº 18/05: Integração e funcionamento do Fundo para a
Convergência Estrutural e fortalecimento da estrutura institucional do MERCOSUL.
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sociais90“.
Os projetos ligados ao FOCEM foram em um primeiro instante
desenvolvidos em áreas como obras de infraestrutura, transporte, telecomunicações
e energia, nas economias menores, a fim de estimular e aumentar a
interdependência entre os países membros (MENEZES, 2010, p.112).
Celso Amorim, fazendo um balanço das primeiras realizações do
projeto, registrou em 2007 que:
Aprovamos os primeiros 11 projetos no âmbito do Fundo para a
Convergência Estrutural (FOCEM), no valor de aproximadamente
US$ 70 milhões. A maioria desses projetos beneficiará o Uruguai e o
Paraguai, contribuindo para o tratamento das assimetrias entre os
países membros. (...) A ativa participação dos Ministros da Economia
deu impulso às discussões sobre coordenação de políticas
macroeconômicas e fortalecimento dos mecanismos regionais de
financiamento. O aporte significativo feito pelo BNDES à CAF
ampliará o número de projetos voltados para a integração física sulamericana, com benefícios diretos para o comércio - que tem
aumentado de forma espetacular nos últimos anos (AMORIM,
2007)91.

Ao identificarmos no ano de 2017 os projetos que estão anunciados
no âmbito do Fundo para Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM)
podemos constatar que foram desenvolvidos 34 projetos nas áreas de saneamento
básico, transporte, combate à pobreza, infraestrutura, energia, entre outras. A
maioria dos projetos foi realizada no Paraguai e alguns outros foram executados em
regiões fronteiriças, entre os quais, o que objetivava o controle da Febre Aftosa, que
inclusive beneficiou a Bolívia.
Com relação ao financiamento, identifica-se nos projetos que todos
estes contam com contrapartidas de aportes locais, o que contribui à apuração de
responsabilidades e de obrigações entre os envolvidos. Na figura 2, demonstramos
parte de uma dessas obras que fora realizada visando a ampliação do sistema de
esgotamento sanitário da cidade brasileira de Ponta Porã – MS:
90

Palestra do Ministro Celso Amorim como convidado de honra do Seminário Diplomático do
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal intitulado ―Por uma nova arquitetura
internacional‖. Lisboa, 5 de janeiro de 2009.
91
Artigo do Chanceler Celso Amorim à revista ―Isto é‖ intitulado ―Rumo à integração da América do
Sul‖, 29 de janeiro de 2007. In: BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Repertório de
Política Externa: Posições do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007.
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Figura 2: Registro fotográfico da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) São Thomaz,
92

em Ponta Porã (MS). Obra financiada com recursos do FOCEM .

A concretização de projetos destes tipo na região reforçam a ideia
de que a Política Externa também deva ser considerada como uma Política Pública
à medida em que sua implementação pode afetar substancialmente a dimensão
doméstica.93
Na área da educação e cultura, outras propostas visando a
integração ocorreram durante o governo Lula, por exemplo, através da
promulgação, em 5 de agosto de 2005, da Lei nº 11.161/2005, que adotou o
espanhol como segunda língua e regulamentou o ensino do idioma espanhol nas
escolas brasileiras. Muito embora essa Lei tenha sido revogada nos dias atuais
através da Lei 13.415 do dia 16 de fevereiro de 2017por iniciativa do Poder
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FUNDO PARA A CONVERGÊNCIA ESTRUTURAL DO MERCOSUL. Ampliação do Sistema de
Esgotamento
Sanitário
de
Ponta
Porã
–
MS.
Disponível
em
<http://focem.mercosur.int/pt/projeto/ampliacao-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-de-pontapora-ms/> Acesso em 15 de junho de 2017.
93
Retomamos neste ponto, mais uma vez, quanto a presença da relação direta entre política externa
e política doméstica em uma dinâmica de jogos de dois níveis, como proposto por Putnam (1988)
ao nos indicar que a política externa deva também ser lida como uma política pública. Para essa
discussão Cf. Milani e Pinheiro (2013).
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Executivo94.
Nesta mesma seara, em 2004 surge através do canal de televisão
estatal TV Brasil, o Canal Integración, voltado para temas relacionados à América
do Sul:
[...] com conteúdo cultural e informativo de várias emissoras públicas
e organizações sem fins lucrativos, já transmite programas da TV
Brasil, que resultou da cooperação entre os poderes executivos,
legislativo e judiciário brasileiro. Irmã da Telesur venezuelana, essas
iniciativas objetivam divulgar não só uma ―visão sul-americana‖ dos
acontecimentos internacionais e regionais, mas principalmente a
diversidade das manifestações culturais da América do Sul. Além
disso, com a sua dimensão continental, o Brasil deparou-se
naturalmente com a sua característica sul-americana. Promovendo,
por meio do Ministério da Integração Nacional, um Programa de
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, o Brasil articula-se com
quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador
e Chile. O Programa responde ao objetivo específico de promover,
através da convergência das políticas públicas setoriais, o
desenvolvimento de uma região altamente complexa em suas
relações com os países vizinhos e que, por um processo histórico de
abandono, é extremamente carente de infraestrutura. (COUTO,
2006, pp.77-78).

A perspectiva de uma integração voltada a temas como a cultura e
a educação esteve bastante presente no discurso de Lula, para o qual, a questão
da integração não poderia ser restrita aos fatores econômicos. Como dito pelo
presidente:
Sempre apostamos no MERCOSUL. Entendemos que seu êxito
implica a realização plena de sua vocação de união aduaneira. Mas o
MERCOSUL deve constituir-se em espaço de articulação de políticas
industriais, agrícolas, de ciência e tecnologia, que assuma também
uma dimensão social, e que garanta a livre circulação de pessoas.
Devemos propiciar uma profunda integração de nossas
universidades e instituições científicas e estimular contatos culturais
entre nossos povos. Devemos perseguir a articulação de nossos
sistemas produtivos95.
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Não constam justificativas claraspara a iniciativa do atual governo pela revogação desta lei.
Discurso do Presidente Lula na sessão do Parlamento da Argentina em homenagem ao Brasil.
Buenos Aires, 16 de outubro de 2003 In: BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Repertório
de Política Externa: Posições do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. O
interesse na integração dentro da região foi apresentado reiteradamente por Lula, mesmo em
outros projetos além do MERCOSUL. Por exemplo, por ocasião da Abertura da I Reunião de
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Como tentou se demonstrar, a integração do Brasil à região sulamericana e em especial no âmbito do MERCOSUL foi perseguida muito
enfaticamente durante os períodos Lula. Embora o projeto de integração já
ocorresse durante o período Cardoso (e mesmo muito antes disso, como
indicamos) há algumas distinções entre esses dois presidentes com relação a esse
ímpeto.
Na interpretação de Almeida (2004, pp. 173-174) o MERCOSUL era
visto como uma base possível para a integração econômica da região com o mundo
e conducente ao fortalecimento das relações econômicas na região e fora dela. Já
para Lula, o MERCOSUL constituía, manifestamente, a prioridade da diplomacia
brasileira. Acresce-se daí a maior importância aos aspectos não diretamente
comerciais da integração, como a coordenação de políticas macroeconômicas e as
vertentes sociais e política.
Depreendemos duas considerações parciais após o que foi
apresentado até aqui. Primeiro, identificamos que as iniciativas brasileiras em
construir projetos de integração no âmbito regional são medidas que podem ser
interpretadas como uma das formas pelas quais o Brasil alcançaria maior relevância
no quadro mundial, uma diretriz fundamental na diplomacia em Lula.
Em segundo lugar, os processos de integração regional ocorridos,
sejam nos novos dispositivos institucionais criados no MERCOSUL, sejam
nacriação da UNASUL, foram possíveis graças à aproximação entre Brasil e
Argentina. Evidentemente que houve uma série de percalços e desentendimentos
durante os anos de 2003 a 2010 entre esses países, como demonstraremos na
próxima seção, mas é inegável que esses processos só foram possíveis pela
relação de maior proximidade entre os dois países.

Chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações (29 de setembro de 2005) Lula
afirmou que: ―A verdadeira integração se faz por meio das pessoas e vai além dos esforços de
abertura de nossos mercados. Implica na criação de uma identidade cultural e a valorização de
nossa herança comum. O Brasil tomou uma medida pioneira nessa direção, ao aprovar a lei que
torna obrigatório o ensino do espanhol em nossas escolas. As gerações futuras de brasileiros terão
o espanhol como segunda língua, assim como terão a América do Sul como nossa segunda pátria.
Esperamos que, crescentemente, o português também venha a ser lecionado nos outros países
sul-americanos. Estamos prontos a contribuir para que isso ocorra.”(BRASIL, 2008, p.60)
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4.3 - A Política Externa Brasileira para a Argentina durante o período de Luiz
Inácio Lula da Silva

Tal como fizemos ao analisarmos o comportamento externo dos
governos Cardoso, apresentaremos nas próximas seções como agiu o governo
brasileiro durante os dois mandatos de Lula da Silva, bilateralmente à Argentina.
Para maior didática e condução do texto, organizamos os períodos
escalonando-os com os três presidentes que ocuparam a Argentina durante o
mandato de Lula: Eduardo Duhalde (janeiro de 2002 a maio de 2003), Néstor
Kirchner (maio de 2003 a dezembro de 2007) e Cristina Kirchner (dezembro de
2007 a dezembro de 201596).
4.3.1 - A política externa brasileira de Luiz Inácio Lula da Silva durante o
governo de Eduardo Alberto Duhalde

Em 02 de janeiro de 2002, após decisão do Legislativo argentino, o
senador pelo partido justicialista Eduardo Alberto Duhalde foi consagrado como
Presidente da Nação. Em seu discurso de posse, Duhalde afirmou que:
‗la Argentina está quebrada, fundida‘, assegurou que faria um
governo de unidade nacional e proclamou a urgência de ―poder de
pie y en paz a la Argentina‖ com um ―programa de salvación
nacional‖ construído em torno de três pontos: a reconstrução da
unidade político-institucional, a paz social e a transformação do
modelo econômico a fim de privilegiar a produção, o mercado interno
e a distribuição de riqueza. (CANDEAS, 2010, p.230).

Algumas mudanças substanciais ocorreram durante o breve período
de Duhalde. A mais importante delas foi a decisão de eliminar o regime cambial de
conversibilidade, que estabelecia a paridade da moeda argentina junto ao dólar.
Como apontamos no capítulo anterior, essa foi uma das demandas de boa parte
dos peronistas que compuseram as bases para a eleição de Fernando De laRúa
que, ao não extinguir a conversibilidade cambial, contribuiu às grandes convulsões
que ocorreram no país em 2001 e que cooperaram para sua derrocada à
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Cristina Kirchner exerceu dois mandatos consecutivos. Evidentemente, dado nosso objeto aqui
enfocar somente ao período Lula, restringiremos nossa análise até o ano de 2010.
143

presidência.
O fim da conversibilidade veio acompanhado de uma mudança de
posição, ao menos no campo retórico, do relacionamento argentino junto aos
Estados Unidos, como aponta França:
Logo depois de tomar posse, o chanceler [argentino] Carlos Ruckauf
declarou que a Argentina não mais buscaria ―relações carnais‖ com
os EUA, como pretenderam seus antecessores Di Tella e Giavarini,
mas que deveria ser ―polígama‖ em matéria de política externa e
política econômica, referindo-se à pretensão de equilibrar as relações
com os EUA e com os países da Europa. Cabe lembrar que o
governo dos EUA negava-se a apoiar as demandas financeiras
argentinas junto ao FMI, sob o argumento de que o país devia cuidar
de seus próprios problemas, o que aumentava os sentimentos
antiamericanos entre os políticos e cidadãos argentinos em geral.
Duhalde chegou a afirmar, entre outras declarações de impacto, que
as maiores dificuldades enfrentadas pela região sul-americana
advinham da ignorância e da pouca preocupação dos EUA com
esses países, uma vez que a potência preferia priorizar outras
regiões, onde o fluxo de petróleo está em jogo. (2011, p.295).

Essa nova perspectiva argentina de relação com os Estados Unidos
que se inaugura no período Duhalde contribuirá para o estabelecimento de relações
mais próximas ao Brasil e aos demais países da região. Mesmo a mudança cambial
com o fim da conversibilidade eliminou em partes as tensões entre Brasil e
Argentina derivadas das diferenças cambiais entre esses dois países (MIGUEZ,
2016, p.91).
A primeira viagem internacional realizada por Lula na condição de
presidente eleito foi à Argentina em dezembro de 2002. Na ocasião, falando ao
Senado platino, Lula apontou a questão da conversibilidade afirmando que "O real
nunca valeu um dólar, o peso nunca valeu um dólar" e sugeriu que “Quando a
economia não é sustentada por algo verdadeiro, ocorre a crise. Se nossas moedas
tivessem sido desvalorizadas simultaneamente, nossas economias não teriam
sofrido tanto97",
Pouco tempo após essa fala, Lula recebeu o presidente Eduardo
Duhalde em Brasília. Na interpretação de Candeas (2010, p.233) “Naquele
97

FOLHA ONLINE. Lula critica política de paridade ao dólar usada por Brasil e Argentina.
02/12/2002. Disponível em<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43069.shtml> Acesso em
18 de Janeiro de 2017.
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momento de falta de perspectivas, somente o Brasil e o processo de integração
eram capazes de permitir à Argentina o vislumbre de algum futuro‖.
Na ocasião, Lula elogiou o novo direcionamento estipulado à
Argentina à medida que essa nova perspectiva a aproxima do Brasil e do
MERCOSUL, conforme destacamos no discurso proferido por Lula após o encontro
com Duhalde:
Dar prioridade à América do Sul passa, necessariamente, por
resgatar a vitalidade e o dinamismo do MERCOSUL. E tal resgate
exige um relacionamento – cada vez mais fluido, cada vez mais
franco, cada vez mais próximo – com a Argentina. Brasil e Argentina
são parceiros estratégicos. Estamos engajados na empreitada de
construir um espaço econômico integrado, como base de um projeto
que vai muito, além disso, que é o MERCOSUL. [...] Quero dedicar
especial ênfase, aqui, ao que, juntos, podemos alcançar na área
social. O Brasil é um país que ainda tem um enorme passivo a
resgatar neste campo. A principal meta de meu Governo é
alcançar o objetivo da Fome Zero. Todo brasileiro comerá três
vezes por dia. O combate à miséria, a garantia de padrões mínimos
de educação e saúde e o permanente esforço de criar empregos são
uma obsessão minha. Há experiências nos dois países que fazem
antever uma importante cooperação, com benefícios mútuos, no
campo social. Foram muitas e formidáveis as dificuldades que
Vossa Excelência teve de vencer. Sob sua liderança, a Argentina
soube desmontar, uma a uma, as previsões pessimistas que se
faziam acerca do seu futuro. Congratulo Vossa Excelência pelos
resultados alcançados na estabilização da economia argentina e no
combate ao empobrecimento da população. O Brasil, parceiro e
irmão da República Argentina, tem interesse direto e permanente na
sua prosperidade e estabilidade.98

Destacamos nesse discurso de Lula, o tom enfático quanto à
preocupação no campo social, que pode ocorrer por meio de processos de política
externa através do MERCOSUL. Em seu ideário, esta relação apresenta-se como
possível e como objeto de busca da diplomacia brasileira99.

98

Discurso do senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião da visita do presidente da
República Argentina, Eduardo Duhalde (14/01/2003). Brasília. (grifos nossos).
99
Essa preocupação de Lula se manifestará em setembro daquele ano durante sua fala na abertura
da 58ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ocasião em que Lula propôs a
criação de um Comitê mundial de combate à fome. Em suas palavras: “As Nações Unidas
aprovaram as Metas do Milênio. A FAO possui notável experiência técnica e social. Mas
precisamos dar um salto de qualidade no esforço mundial de luta contra a fome. Propus, nesse
sentido, a criação de um Fundo Mundial de Combate à Fome e sugeri formas de viabilizá-lo.
Existem outras propostas, algumas já incorporadas a programas das Nações Unidas.O que faltou
até agora foi a imprescindível vontade política de todos nós, especialmente daqueles países que
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Durante o encontro, o tema do combate à fome e a pobreza passou
a integrar a agenda bilateral. Na ocasião, os dois países apresentaram metas e
mecanismos de desenvolvimento social de seus Governos. A área produtiva passa
a voltar ao centro da agenda de integração bilateral, rompendo com a tendência dos
anos 1990 e retomando modelos de integração estabelecidos no período SarneyAlfonsín (CANDEAS, 2010, p.233).
4.3.2 - A política externa brasileira de Luiz Inácio Lula da Silva durante o
governo de Néstor Carlos Kirchner Ostoić
Após o breve mandato de Duhalde e seu relativo sucesso quanto à
estabilização do país, os argentinos retornaram às urnas. Os principais candidatos
foram os peronistas Néstor Kirchner, pela ―Frente para la Victoria‖,

de centro-

esquerda, e Carlos Menem, pela ―Alianza Frente por la Lealtad‖ e pelo partido Unión
del Centro Democrático.
Menem sagra-se o mais votado nas eleições, com uma diferença de
mais de quatrocentos mil votos100, o que induz a um segundo turno no país.
Surpreendentemente, Menem decide abandonar a corrida eleitoral
para o segundo turno das eleições daquele ano, justificando que:
El país atraviesa una de las crisis más grandes de su historia. Hoy
mas que nunca la Argentina requiere contar com un poder político
imbuído em la más plena y transparente legitimidad democrática.
Lamentablemente, considero que este objetivo, absolutamente
necesario, no está garantizado com el cumplimiento de la segunda
vuelta electoral prevista para el próximo domingo 18 de mayo.
[...]Pero em las actuales circunstancias, el país ha quedado em
corsetado en una falsa opción, en que se sienta excluida una
anchísima franja de la ciudadanía argentina. Al mismo tempo la
existencia de una campaña sistemática de difamación y de calumnia
contra mi persona, orquestada desde el comienzo del gobierno de la
Alianza, y continuada luego durante el actual gobierno de transición,
mais poderiam contribuir. De nada servem os fundos se ninguém aporta recursos. As Metas do
Milênio são louváveis mas, se continuarmos omissos, se o nosso comportamento coletivo não
mudar, permanecerão no papel e a frustração será imensa. É preciso, mais do que nunca,
transformar intenção em gesto. É preciso praticar o que pregamos. Com audácia e bom senso.
Com ousadia e pés no chão. Inovando no conteúdo e na forma. Adotando métodos e soluções
novas, com intensa participação social. Por isso, submeto à consideração dessa Assembléia a
hipótese de criar, no âmbito da própria ONU, um Comitê Mundial de Combate à Fome, integrado
por chefes de Estado ou de governo, de todos os continentes, com o fim de unificar propostas e
torná-las operativas.”
100
ARGENTINA.
Dirección
Nacional
Eleitoral.
Total
País.
Disponível
em
<http://elecciones.gob.ar/30/presidente2003.html#/3/1> Acesso em07 de fevereiro de 2017.
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han generado las condiciones para que una importante franja de la
opinión pública se pueda ver virtualmente sometida, esta vez, al acto
de violencia moral de tener que escogerun candidato presidencial al
que apenas conoce y enel que no confía, no como expresión de
adhesión a una propuesta y a un programa que se negó a debatir
públicamente, sino com el sólo objeto de impedir la victoria de otro
candidato presidencial. [...] Por estos motivos, estimo conveniente no
participar en esta segunda vuelta electoral101.

Com a desistência de Menem, o país passa a ser governado por
Néstor Kirchner, graças ao apoio de Eduardo Duhalde, que era desconhecido do
grande público (CANDEAS, 2010, p.234). Em seus primeiros discursos, Kirchner se
comprometeu em enfrentar a pobreza que assolava à Argentina, ao mesmo tempo
em que afirmou que no campo externo o MERCOSUL era prioritário ao país
(BARNABÉ, 2003, p.108).
No âmbito econômico, o governo Kirchner – como também fez o
Brasil - aproveitou o preço favorável das commodities (sobretudo do grão de soja)
no mercado internacional para gerar novos negócios e beneficiar suas exportações
(LETTIERI, 2013, p.329), o que o ajudou a diversificar seu mercado de exportações,
que encontrou na China um grande comprador para esse produto.
A importância da China no comércio exterior argentino é tremenda.
Demonstramos, no quadro a seguir, os dados relativos ao comércio argentino entre
2003 e 2007, comparando as mesmas informações com o Brasil e com os Estados
Unidos:
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CLARIN NOTÍCIAS. Texto completo delmensaje de renuncia de Menem. 14/05/2003.
Disponível
em
<https://www.clarin.com/ultimo-momento/texto-completo-mensaje-renunciamenem_0_BJhlTdbg0Fl.html> Acesso em 02 de abril de 2017.
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Países com maior comércio junto à Argentina entre 2003 e 2010.
Exportação

Importação
2003

Brasil
Chile
Estados Unidos
China

4.666.334.911,00
3.537.586.973,00
3.364.011.854,00
2.483.056.827,00

Brasil
Chile
Estados Unidos
China

5.605.066.569,00
3.834.624.130,00
3.722.640.886,00
2.627.855.639,00

Brasil
Chile
Estados Unidos
China

6.335.057.799,00
4.499.682.755,00
4.493.049.654,00
3.192.646.709,00

Brasil
Chile
Estados Unidos
China

8.140.931.985,00
4.403.806.406,00
4.025.325.633,00
3.475.852.037,00

Brasil
China
Chile
Estados Unidos

10.497.873.731,00
5.169.815.914,00
4.180.172.003,00
4.153.414.821,00

Brasil
China
Estados Unidos
Chile

13.272.349.542,00
6.354.956.135,00
5.095.471.769,00
4.712.559.811,00

Brasil
Chile
China
Estados Unidos

11.379.415.137,00
4.386.648.609,00
3.666.460.017,00
3.474.074.370,00

Brasil
China
Chile
Estados Unidos

14.432.978.465,00
5.798.857.371,00
4.493.075.296,00
3.544.822.876,00

Brasil
Estados Unidos
Alemanha
China

4.699.491.417,00
2.238.170.799,00
768.596.833,00
720.203.211,00

Brasil
Estados Unidos
China
Alemanha

7.566.957.251,00
3.388.545.445,00
1.401.814.264,00
1.093.131.221,00

Brasil
Estados Unidos
China
Alemanha

10.186.920.958,00
3.997.657.044,00
2.236.812.695,00
1.302.869.905,00

Brasil
Estados Unidos
China
Alemanha

11.749.353.709,00
4.246.871.572,00
3.121.690.170,00
1.544.868.149,00

Brasil
Estados Unidos
China
Alemanha

14.522.967.642,00
5.263.959.248,00
5.092.933.411,00
2.131.313.002,00

Brasil
China
Estados Unidos
Alemanha

17.687.209.574,00
7.103.869.473,00
6.894.283.175,00
2.533.579.518,00

Brasil
Estados Unidos
China
Alemanha

11.819.223.780,00
5.111.594.127,00
4.822.579.377,00
1.993.905.528,00

Brasil
China
Estados Unidos
Alemanha

17.948.807.613,00
7.649.001.572,00
6.057.394.302,00
3.215.173.261,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Quadro 3: Países com maior comércio junto a Argentina entre 2003 e 2010
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Conforme demonstramos no quadro, o Brasil durante todo o período
dos governos Lula permaneceu inalteradamente como o maior comprador e o maior
vendedor de produtos à Argentina, ultrapassando em muito os demais países que
realizam o comércio.
A China, por sua vez, teve participação bastante dinâmica nesse
cenário, ultrapassando em alguns momentos os Estados Unidos e o Chile, dois
históricos parceiros comerciais argentinos, como apontado por Miguez:
Uno de los rasgos distintivos de la política exterior del período 20032015 ha sido la consolidación de las relaciones económicas y
políticas con China, com um crecimiento exponencial en distintas
áreas. Se trata de un vínculo que ya es estratégico.La relación
bilateral comenzó a fortalecerse en 2004, luego del primer encuentro
presidencial entre Néstor Kirchner y Hu Jintao consolidando una
tendencia que se expresaba desde principios de siglo: las
exportaciones de soja hacia China se combinaban con un importante
flujo de produtos del país asiático pero también con una corriente de
inversiones orientadas a ferrocarriles, petróleo, hierro y soja. (2016,
pp. 92-93).

No mais, dentro do lapso temporal escolhido, esteve presente no
Comércio Exterior argentino a Alemanha como país importante nas compras
realizadas pelo país.
A análise desses dados também nos contribui ao questionamento
quanto ao posicionamento argentino com relação aos Estados Unidos. Embora
possamos identificar uma série de descompassos no campo político entre Argentina
e aquele país, não se pode desprezar a importância comercial que persiste entre os
mesmos. Barreto, por exemplo, aponta que:
Nos seus quatro anos de governo, em política externa, seria
suspenso o alinhamento com os EUA e tomados passos para
aproximação com a América Latina. A Argentina passaria a se abster
nas resoluções da Comissão dos Direitos Humanos da ONU que
criticavam a situação em Cuba. (2012, p.29).

102

Os dados foram obtidos através do órgão governamental INDEC (Instituto Nacional de Estatística
y Censo) e tratados pelo autor, podendo ser encontrados e confrontados no endereço eletrônico:
<https://comex.indec.gov.ar/rankings> Acesso em 03 de junho de 2017.
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A afirmativa deve ser relativizada à medida que, como se
demonstra, os EUA permaneceram sendo um parceiro comercial bastante
importante, por mais que tenha havido esforço da diplomacia de Kirchner em
demonstrar o contrário.
A demonstração argentina de distanciamento com os EUA será
sinalizada por Kirchner em outras esferas de discussão. Miguez tal como Barreto,
exemplifica que Kirchner:
[...] en términos políticos y diplomáticos, se destacan por su creciente
alejamiento de los Estados Unidos, su acercamiento a países
sudamericanos, la profundización de los vínculos con China y Rusia potencias que disputan el predomínio estadounidense em el
continente. (2016, p.90).

O que gostaríamos de apontar é que a demonstração de oposição
aos Estados Unidos na nova perspectiva geopolítica apontada pelo autor se dará
em aspectos políticos e diplomáticos, mas não necessariamente na esfera
comercial.
Também não se pode negligenciar que em certa medida as
propostas estadunidenses para a região sul-americana perderam um pouco o fôlego
nos primeiros anos dos anos 2000. Naquele contexto, como pontua França as
relações entre os EUA e Brasil e Argentina passam por mudanças significativas, ao
que o autor identifica:
Em primeiro lugar, era perceptível uma mudança de prioridades na
política externa norte-americana, mais preocupada com outras
regiões do mundo que não o continente americano. A Doutrina Bush
havia definitivamente priorizado as questões de segurança e a região
do Oriente Médio, em detrimento de qualquer relevo à sua política
hemisférica. Esta espécie de vácuo de poder dos EUA na região foi
uma condição que favoreceu a proposição de projetos políticos
alternativos, sobretudo na América do Sul. Em segundo lugar, a
prevalência do unilateralismo na ação internacional dos EUA,
acentuada no governo George W. Bush (2001-2009) produziu
consequências diretas sobre a condição de exercício da hegemonia
norte-americana, entre as quais um relativo distanciamento de muitos
países com os quais mantinha boas relações no período anterior. O
unilateralismo dos EUA empurrava os novos governos eleitos para
posições menos convergentes ou mais conflitantes mesmo, tornando
incômodos modelos de política externa que, herdados dos governos
dos anos 90, como era o caso emblemático da Argentina, eram mais
convergentes à potência. Por fim, as crises socioeconômicas sofridas
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por estes dois países na passagem do século – no caso brasileiro, de
1998 a 2002, e no caso argentino, de 1999 a 2002 – foram atribuídas
pelas sociedades e governos nacionais, em grande medida, à
adoção acrítica das tendências neoliberais pelos governos
anteriores. (2011, p.296).

Vale apontar a interpretação de Batista Jr. quanto ao receio da
equipe econômica brasileira em relação à hipotética consequência que a decisão
argentina de se afastar dos Estados Unidos simbolicamente pudesse causar ao
Brasil:
A equipe econômica brasileira parecia temer que os conflitos da
Argentina com os países desenvolvidos, especialmente no tema da
dívida, pudessem ―contagiar‖ a posição do Brasil nos mercados
financeiros. Em alguns momentos, pareceu evidente o esforço da
área econômica do governo de se diferenciar dos vizinhos
argentinos. O governo Kirchner, por sua vez, mostrou-se
ocasionalmente insatisfeito e ressentido com a omissão ou o apoio
morno do governo Lula nas fases mais difíceis da sua relação com
os credores e o Fundo [Monetário Internacional]. Evidências de
comportamento pouco solidário e até oportunista, da parte de
integrantes da equipe do ministro Palocci, chegaram a provocar
protestos argentinos. (2005, p.71).

Ora, se houve realmente esse tipo de receio, ele ficou contido no
âmbito particular das discussões palacianas. O que fora bastante propagado foi, ao
contrário, uma forte demonstração no campo simbólico de oposição à proposta do
modelo econômico do consenso de Washington através da proposição pelos dois
presidentes de um ―Consenso de Buenos Aires‖ para opô-lo conceitualmente.
Para Barreto a respeito deste documento:
Kirchner e Lula marcaram vários pontos de vista comuns a respeito
de democracia, integração regional, combate à pobreza, papel do
Estados, inclusão social, entre vários outros. Celso Amorim
considerou que o documento refletia a aspiração em comum pelo
―crescimento econômico unido à justiça social‖ e manifestava a
determinação de transformar o bloco comercial MERCOSUL em um
―catalisador para a construção de um futuro compartilhado. (2012, p.
30).

Para autores mais críticos e céticos à proposta desse consenso sulamericano, como Almeida:
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O chamado ―consenso de Buenos Aires‖ – documento bilateral com
pretensões a plataforma de ação regional – parece situar-se mais no
plano simbólico do que constituir-se em guia efetivo da ação setorial
de cada um dos países nas áreas econômica e social. Em todo caso,
seu papel diplomático é duvidoso e sua eficácia relativa, tanto na
esfera bilateral como regional. (2004, pp. 174-175).

Interessante apontar que os dois autores citados: Barreto e
Almeida, são diplomatas de carreira e possuem opiniões opostas quanto à
proposta, o que demonstra por um lado a heterogeneidade de interpretações na
composição do Itamaraty, e por outro, que a formulação da Política Externa do
Brasil tenderá a ser executada com maior força no Ministério das Relações
Exteriores por formuladores que possuam maior alinhamento ao pensamento da
presidência, que em última análise é o responsável pela nomeação do chefe desse
órgão, embora não se deva negar o contraponto do Itamaraty na formulação dessa
política externa, como apontamos no primeiro capítulo desse estudo
A questão da candidatura brasileira como membro permanente do
Conselho de Segurança da ONU permaneceu em descompasso, mesmo com os
avanços de apoio recíproco em tantas outras áreas.
A Argentina propunha que a composição do Conselho de
Segurança da ONU fosse alterada, de forma a que o poder de veto das decisões do
Conselho não ficasse restrita permanentemente aos cinco atuais membros
Conselho, que possuem direito a veto dentro da Organização. Para autoridades
argentinas, a posição de novos membros deveria ser decidida regionalmente, de
forma a não se alterar equilíbrios de poder dentro de diferentes áreas do globo.
No caso da América do Sul, o país não apoiou a candidatura
brasileira, pois considera que o ideal seria que houvesse uma representação
regional dividida e rotativa dentro do subcontinente (BERNAL-MEZA, 2008, p.166).
Nesse ponto, registra Winand:
[...] pouquíssimo tempo depois da tomada de posse de Kirchner, as
desavenças vem novamente à tona, quando o Rafael Bielsa
[Chanceler argentino] esclarece a Celso Amorim que o engajamento
da Argentina na luta pela reforma do CS, não inclui, necessariamente
apoio à candidatura do Brasil, mas à participação comunitária de
toda a região sul-americana. Em seguida, Kirchner propôs a Lula que
a cadeira fosse compartilhada pelos dois países, durante dois anos,
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configuração, por sua vez, não apreciada pela diplomacia brasileira.
Ocorria que diferentemente do que houvera durante os dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso – durante os quais a
candidatura do Brasil ao CS era um interesse virtual, sem merecer
perseguição – no governo Lula, tornou-se objetivo de grande
relevância. (2016, pp. 281-282).

Como resposta à proposta de Kirchner, o Itamaraty tentou atenuar a
oposição argentina à pretensão brasileira. Assim, o Ministério das Relações
Exteriores brasileiro informou, em dezembro de 2003, que Celso Amorim entregara
ao seu colega argentino, Rafael Bielsa, um convite para que um diplomata argentino
participasse da delegação brasileira ao Conselho de Segurança durante o ano de
2004. O governo argentino aceitou o convite, tendo sido decidido que as
delegações dos dois países junto à ONU, no entanto, discutiriam as modalidades
dessa participação mantendo, com esse fim, os contatos pertinentes com o
Secretariado da ONU (BARRETO, 2012, p.30).
Em nossa ótica, a oposição argentina ao pleito brasileiro evidencia
que, embora o liberalismo representado pela interdependência dos atores
internacionais possa ser elencado como abordagem mais latente dentro do Sistema
Internacional atualmente, alguns preceitos realistas como o equilíbrio de poder e a
inegociável preservação dos interesses do Estado Nacional como prioridade maior
em detrimento a quaisquer outras propostas103 devam ser considerados
primordialmente em quaisquer análises. Como aponta Miyamoto:
[...] os Estados têm interesses específicos em determinados
momentos de sua evolução histórica, que faz com que os seus
interesses nacionais às vezes percorram caminhos semelhantes aos
de seus vizinhos ou de países da esfera mundial e, em outras
oportunidades, trilhem direções diametralmente opostas. (1990,
p.105)

Outras

divergências

afetaram

a

relação

entre

Brasil

e

Argentina.Como pontua Prado (2007, pp.70-71), no âmbito comercial as relações
bilaterais foram alvos de discórdia durante o período de Lula dada a adoção de

103

Sob a ótica realista, o sucesso para a execução dessa premissa está condicionado à quantia de
poder que um dado ator possui, daí que manter o poder em equilíbrio regionalmente torna-se, para
essa abordagem, fundamental.
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medidas de proteção comercial, como salvaguardas, pelo Governo argentino104.
Essas medidas são adotadas em caráter temporário visando a proteção do
comércio e da indústria de um país que se sinta lesado pela concorrência
estrangeira por produtos importados, sua aplicação, portanto, deve ser considerada
somente em caráter emergencial.
Luiz Felipe Lampreia, ex-chanceler de Fernando Henrique Cardoso,
interpretou que a questão de medidas protecionistas argentinas com relação ao
Brasil e a leniência de nosso país em responder a essas medidas foi a única
desavença relevante com relação aos dois países no período de Lula:
Há uma constante nas relações comerciais entre Brasil e Argentina:
ao aproximar-se de cada eleição presidencial,intensifica-se o
protecionismo contra mercadorias brasileiras. Esta questão é penosa
por que entre sócios e vizinhos não é normal que os litígios sejam
constantes.Nesse terreno reside a única desavença significativa
entre nós.Desapareceram os riscos de uma absurda corrida
armamentista nuclear, assim como os planos B que teciam cenários
de guerra convencional.Foram-se os preconceitos recíprocos que
criavam entraves à aproximação e à amizade. [...] Desde 2003, o
governo brasileiro vem tratando dos problemas comerciais com a
Argentina com um critério principal: a leniência.O fundamento
errôneo desta política, é que, por ser um parceiro estratégico, nosso
grande vizinho do sul precisa ser compreendido e acatado mesmo
quando decide contra interesses importantes do Brasil.Por exemplo,
aceitamos a aplicação de salvaguardas (autorização de barreiras às
importações)contra produtos brasileiros em 2006, isto é, firmamos
um documento que representa uma ilegalidade no MERCOSUL e
que dá ao governo argentino a faca e o queijo na mão para paralisar
exportações de produtos brasileiros.105

A interpretação dada pelo governo Lula a esse tipo de ação de
proteção argentina é que, embora o governo pudesse adotar medidas similares
como uma espécie de retaliação aos produtos argentinos, o Brasil deveria assumir
alguns prejuízos imediatos como forma de preservar um projeto de longo prazo
como é considerada a relação com a Argentina, que em última medida, também
representa o sucesso para o MERCOSUL, projeto de suma importância estratégica
para o governo Lula.

104

Entre os produtos brasileiros afetados por essas medidas pelos argentinos, citamos os
eletrodomésticos de linha branca e o comércio de trigo.
105
LAMPREIA, Luiz Felipe. A leniência com a Argentina. O Globo, 08/09/2011, Opinião, p. 7.
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Sobre as salvaguardas argentinas, esclareceu o Ministro Celso
Amorim:
Nós reconhecemos que existe um problema. O problema tem de ser
enfrentado. Não achamos que salvaguardas seja a melhor maneira
de resolver,Mas não vamos ficar no não categórico, porque do lado
brasileiro também tem muita gente, até com certo oportunismo,
querendo que haja salvaguardas para eles também aplicarem essas
salvaguardas sobre os produtos argentinos. Comércio é uma coisa
que tem muita gente - e isso é natural - envolvida com interesses
imediatos. Mas quem está no governo não pode pensar só no
curtíssimo prazo. Curto prazo é importante, porque senão não
chegaremos a longo prazo. Mas nós temos que ter uma visão
estratégica e o MERCOSUL é um projeto estratégico. [..]"Há
dificuldades que são naturais no período de retomada da economia
argentina, depois de um período de grande crise industrial, e são
dificuldades que não ignoramos, mas que estão sendo enfrentadas
com criatividade, com espírito de solidariedade, como parte de uma
coisa mais ampla que é a paz e a solidariedade na região da América
do Sul.106

O comentário de Amorim de que setores brasileiros, ―até com certo
oportunismo‖, pressionavam o governo para a aplicação de medidas de proteção
comercial indica-nos que durante o governo Lula alguns assuntos como a parceria
argentina permanecerão com menor probabilidade de influência de pressão de
atores domésticos no que se refere ao comportamento externo brasileiro.
Entendemos que, embora haja ocasiões pontuais de descompasso
entre os períodos Lula e Kirchner, destacam-se os pontos de convergência entre
esses dois governos, como simbolicamente apontado pelo chamado ―Consenso de
Buenos Aires107‖. No entanto, é interessante apontar em quais pontos essa relação
frutificou em resultados concretos durante o período.
Em 2004, Brasil e Argentina assinaram a chamada Ata de
Copacabana, que, entre outros pontos propunha uma série de iniciativas bilaterais,
entre as quais:
106

ESTADÃO ONLINE. Amorim admite uso de salvaguardas contra produto argentino. 16/12/04.
Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,amorim-admite-uso-de-salvaguardascontra-produto-argentino,20041216p24315> Acesso em 04 de fevereiro de 2017.
107
Outros esforços no sentido mais simbólico também foram realizados, como o Decreto Presidencial
de 16 de novembro de 2004, que institui o dia 30 de novembro como sendo o dia da Amizade
Argentino-Brasileira. Essa data foi escolhida em comemoração ao encontro que mantiveram nessa
data, em 1985, os Presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín, dando origem ao processo de
integração regional, conforme já apontado.
155

[...] a realização de duas experiências piloto de consulados conjuntos
em Hamburgo e Boston; intercâmbio de funcionários diplomáticos
entre as Chancelarias de ambos os países; a celebração de reuniões
entre chefes de missões em terceiros países, a cada dois meses; a
concretização de uma primeira missão espacial conjunta; e a adoção
de medidas para a construção de uma linha ferroviária que
possibilitasse unir os portos chilenos no Pacífico com a Hidrovia
Paraguai-Paraná e os portos brasileiros no Atlântico. Assinaram
também uma Declaração sobre a Cooperação para o Crescimento
Econômico com Equidade pela qual acordaram pontos comuns
relativos a negociações com os organismos multilaterais de crédito.
(BARRETO, 2012, p.30).

Quanto ao financiamento via BNDES ao país, o Brasil abriu
possibilidades à Argentina para o acesso a linhas de crédito bilionárias. De fato, o
Tribunal de Contas da União, ao realizar uma auditoria quanto a concessão de
financiamentos de empresas de engenharia brasileiras com investimentos em
países estrangeiros apontou108 que entre o ano de 2005 e 2014, o Banco financiou
um total de R$ 7.781.088.672,00109 à Argentina.
O grande valor dos financiamentos via BNDES passou a ser
questionado e investigado alguns anos depois, dada a possibilidade de corrupção
no âmbito dessas operações entre agentes públicos e privados, o que ensejou à
discussão quanto a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
tratar do assunto.110
O alto investimento brasileiro em países estrangeiros nos possibilita
diversas interpretações: por um lado, podemos compreender essa estratégia como
um requisito nacional para o exercício da diplomacia ―ativa e altiva‖ do governo
Lula. Por outro, é preciso estar atento quanto à possibilidade de que a justificativa
para o exercício dessa orientação externa, que em última análise objetivava uma
maior participação brasileira no Sistema Internacional, possibilite a realização de
desvios de verbas públicas.
É provável que as duas questões se entrelacem: ao mesmo tempo
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Cf. Relatório do Tribunal de Contas da União nº 034.365/2014-1.
Segundo essa auditoria, as empresas brasileiras Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo
Correa e OAS foram as empresas nacionais com maior participação nestas operações.
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SENADO NOTÍCIAS. Partidos começam a indicar seus representantes na CPI do BNDES.
07/06/2017. Disponível em <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/07/cpi-do-bndesrecebe-primeiras-indicacoes> Acesso em 10 de junho de 2017.
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em que se possam ler esses investimentos como uma ação racional de política
externa, também não se pode negar que essas ações possam ter mirado a
realização de benefícios a pessoas e partidos políticos ou por finalidade, ou por
consequência.
Enquanto não houver investigações isentas e sérias nesse quesito,
não convém apreciar nenhum juízo de valor preconcebido. Cabe-nos aqui fazer
somente a apreciação dos fatos, ponderando as finalidades possíveis dentro do
relacionamento dos dois países.
Afora os aspectos de ordem comercial e econômica, os presidentes
Lula e Kirchner registram avanços em outras áreas no âmbito bilateral. Na questão
científica, por exemplo, podemos citar a construção em conjunto de dois satélites
argentino-brasileiros para monitorar o patrimônio ambiental dos dois países. Os
satélites foram batizados de SABIÁ-Mar 1 e 2, têm sido desenvolvidos pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pela a Comisión Nacional de Actividades
Espaciales e devem ser finalizados no ano de 2018111.
No âmbito da Educação, mesmo que de forma incipiente, houve
esforços no sentido de se criar escolas bilíngues nas regiões fronteiriças entre
Brasil e Argentina112.
O projeto intitulado ―Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira‖
estipulou que haveria o ensino de espanhol e português nas escolas de nível básico
no Brasil e na Argentina, respectivamente, como forma de integrar “estudantes e
professores brasileiros com os alunos e professores dos países vizinhos. O foco é a
integração, a quebra de fronteira, além da ampliação das oportunidades do
aprendizado da segunda língua‖113. As cidades contempladas foram Dionísio
Cerqueira (SC)/ Bernardo Irigoyen; Foz do Iguaçu (PR)/ Puerto Iguazu; Uruguaiana
(RS)/ Paso de Los Libres; São Borja (RS)/ Santo Tomé; Itaqui (RS)/ Alvear e Itaqui/
La Cruz, como identificamos na imagem a seguir:
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AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. Brasil e Argentina construirão dois satélites Sabiá-Mar.
23/05/2011. Disponível em <http://www.aeb.gov.br/brasil-e-argentina-construirao-dois-satelitessabia-mar/> Acesso em 17 de maio de 2017.
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Em 2007, o projeto estendeu-se também às cidades fronteiriças
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BRASIL.
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EDUCAÇÃO.
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de
Fronteira.Disponível
em
<http://portal.mec.gov.br/escola-de-fronteira/escola-de-fronteira> Acesso em 17 de maio de 2017.
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Figura 3: Mapa das cidades argentinas e brasileiras contempladas pelo Projeto ―Escola
Intercultural Bilíngue de Fronteira‖.

Os Ministros da Educação de ambos os países em 2005, Fernando
Haddad e Daniel Filmus, escreveram artigo em conjunto em que sustentavam o
papel da educação como crucial para o processo de integração regional apontando
que:
Brasil e Argentina têm visões convergentes no campo educacional.
Compartilhamos a convicção de que educação é investimento, e não
gasto, e que baixos níveis de escolaridade comprometem
severamente a coesão social e a competitividade de nossas
economias. Nas sociedades globalizadas e pós-industriais, com
economias intensivas em conhecimento, o investimento em
educação produz ganhos de produtividade por meio da maior
qualificação profissional. Temos liderado, em foros internacionais, o
debate sobre temas como o estímulo a formas inovadoras de
financiamento, como a conversão de parte do serviço da dívida
externa dos países em desenvolvimento por investimentos em
educação, assim como a recusa à liberalização de serviços
educacionais no âmbito da OMC. Nossos países têm impulsionado,
ademais, a renovação do setor educacional do MERCOSUL, com
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vistas à conformação de um espaço solidário de cooperação e
mobilidade acadêmica semelhante ao existente na Europa. (FILMUS
e HADDAD, 2005).114

Longe do esforço retórico que diz obviedade quando trata a
educação como investimento humano e não como gasto dos governos, há de se
concordar que houve avanços nessa área durante os mandatos de Lula e Kirchner,
muito embora, como se disse, de forma ainda incipiente.
Apresentaremos a seguir a condução das relações externas
brasileiras durante o mandato da presidente Cristina Kirchner e o governo Lula.
4.3.3 - A política externa brasileira de Luiz Inácio Lula da Silva durante o
governo de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner

Néstor Kirchner foi sucedido à presidência por Cristina Kirchner,
que também era sua esposa, nas eleições do ano de 2007. Cristina já havia sido
deputada e senadora pela Província de Santa Cruz, região da Patagônia argentina,
além de ter sido senadora desde 2005 pela província de Buenos Aires.
Cristina foi eleita em primeiro turno com uma vantagem dobrada da
segunda colocada às eleições, o que nos demonstra o apoio que teve seu
antecessor para governar o país. Evidentemente, o apoio ao kirchnerismo não é
unânime no país.
Diversos são os críticos dos períodos em que Néstor e Cristina
governaram a Argentina, que, de forma geral, classificam-no como populistas.
Citamos o exemplo de parte da imprensa como um dos grupos que enfaticamente
se comportaram como opositores às ações de governança kirchneristas. Nesse
escopo, o jornal La Nación, em seu editorial publicado no dia 28 de outubro de
2010, no dia seguinte ao falecimento de Néstor, indica-nos a opinião daquele
veículo de comunicação ao governo Kirchner:
Lamentablemente, la acentuación del presidencialismo y la confusión
entre autoridad y autoritarismo fueron características que signaron la
gestión gubernamental de Kirchner, que se hicieron extensivas al
114

FILMUS, Daniel; HADDAD, Fernando. A Integração Regional será pela Educação. O GLOBO,
09/12/2005, Opinião, p. 7.
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gobierno de su esposa y sucesora. Esa confusión terminó
desgastando al propio Poder Ejecutivo en sus conflictos con los otros
dos poderes del Estado y a sus responsables, inmersos en luchas
con fundamentos artificiales, muchas veces tendientes a poner de
rodillas a quienes manifestaran una posición reñida con los deseos
de lo que hasta ayer funcionó como un matrimonio gobernante. La
gestión kirchnerista, como lo hemos señalado tantas veces desde
esta columna editorial, estuvo mucho más asociada a la
consolidación de un proyecto de poder que a la edificación de un
proyecto de nación para todos los argentinos115.

A justificativa para a oposição de empresas de comunicação na
Argentina tem relação direta à lei 26.522, promulgada por Cristina Kirchner no ano
de 2009, conhecida como lei dos meios de comunicação e que, entre outros pontos,
previa o estabelecimento de limites para a quantidade de emissoras de rádio,
canais de televisão e operadoras de serviços pagos que um único grupo poderia
acumular – o que afetava diretamente as grandes empresas de informação.
Embora o Judiciário tenha ratificado a validade dessa lei, vários
recursos jurídicos foram apresentados e esse ordenamento, até o término do
mandato de Cristina Kirchner, não foi implementado como previsto.
Em contrapartida, as grandes empresas de comunicação argentina
recebiam a alcunha dos apoiadores kirchneristas de ―gorilas116‖ e personificavam
que a oposição feita ao governo representava um atraso reacionário a um projeto
popular.
É sob essa acirrada disputa interna que devemos apresentar a
leitura do governo tanto de Cristina como de Néstor. Aliás, desde 1930 até a
presidência de Cristina Kirchner apenas três Presidentes haviam concluído suas
gestões nas datas previstas ao assumirem o poder: Perón, Menem e Néstor
Kirchner. Todos os outros foram destituídos por golpes militares (inclusive Perón,
em seu segundo mandato) ou abandonaram ao cargo pressionados por graves
crises econômico-políticas e convulsões sociais (CANDEAS, 2010, p.229). Quanto à
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LA NACIÓN. La muerte de Néstor Kirchner. 28/10/10. Disponível em <
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soldados de Perón/ No me importa lo que digan/ los gorilas de clarín / Vamos todos con Cristina a
liberar el país!”
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preservação da ordem democrática em seu país, escreveu Cristina Kirchner, pouco
tempo após ter sido eleita:
Digo, portanto, que essa foi a primeira questão que decidimos, a de
que a legalidade e a legitimidade não poderiam estar dissociadas, e
que por isso a governabilidade não era uma governabilidade
corporativa, de pactuar com as corporações, e sim,
fundamentalmente assumirmos os compromissos de cidadania que a
sociedade e os argentinos exigiam em matéria econômica, e
principalmente no papel do Estado – porque, afinal, nós que
militamos em política e concorremos em processos eleitorais
democráticos, plurais e abertos, estamos tomando a iniciativa política
no Estado para levar adiante um projeto e uma gestão. (2007, p.8).

Bernal-Meza (2008, p.166) escrevendo no ano seguinte à posse de
Cristina Kirchner aponta que em sua orientação externa, a ―agenda MERCOSUL‖
de Cristina Kirchner foi concentrada em promover junto ao Brasil, o ingresso
venezuelano no Bloco e de impor como prioridade imediata a cooperação
energética entre os países do Grupo. No mais, para esse autor, não houve grandes
inovações com relação ao grupo e, acrescentamos, também na relação bilateral
com o Brasil.
Seu discurso com relação aos Estados Unidos e aos organismos
financeiros internacionais,como o FMI, e ao sistema neoliberal, se assemelham ao
de seu antecessor. Em seu entender:
O sistema de idéias que nós apresentávamos era completamente
oposto ao que tomou conta de toda a região latino-americana
durante a década de 90. Esse foi o neoliberalismo, ou o que ficou
conhecido com o nome de Consenso de Washington. [...] Mas havia
um sistema de idéias que nos dizia que a política de ajuste era
permanente, que não era possível dizer não às linhas propugnadas
pelo Fundo Monetário Internacional em matéria de negociação, de
dívida soberana, ou em matéria de políticas internas. Que o consumo
devia ser restringido, porque além de tudo era inflacionário. Era
curioso, porque quem dizia isso eram as usinas do capitalismo.
Então, dizíamos a nós mesmos: que capitalismo é esse, que não
deseja consumidores? Porque se algo caracteriza o capitalismo
como sistema de idéias diante do que havia, do que estava do outro
lado da cortina, que triunfou não somente por uma questão de
poderio econômico, ou militar, ou tecnológico, ou científico. Foi algo
muito mais simples. Os que estavam do outro lado queriam viver
como os que estavam deste lado. Isso foi realmente o que fez
desmoronar, como sistema de idéias e como sistema de
funcionamento, o que o muro representava. Como lugar
emblemático, espaço emblemático do que significa outro sistema de
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idéias, outra forma de funcionamento. Não obstante, as principais
usinas nos diziam que era preciso viver com o ajuste permanente,
com a restrição do consumo interno, que quem se atrevesse a
afastar-se dessas políticas, em última análise, dos ditames do Fundo
Monetário Internacional, seria esmagado pelo raio de Júpiter, de algo
parecido com Júpiter ou alguém que pensa ser Júpiter.117 (Ibid, 2007,
pp. 08-09).

Quanto ao relacionamento bilateral com o Brasil, o discurso de
Cristina se aproximava muito de seu antecessor ao convergir-se com as palavras de
Lula. Para ela, a parceria comercial com o Brasil deveria persistir e, no espectro
político, os reforços ao MERCOSUL deveriam ser uma meta de sua política externa.
Em 2008, a presidente afirmou durante encontro de empresários de ambos os
países em Buenos Aires que "Estamos atravessando uma etapa de crescimento e,
além disso, uma comunhão entre ambas as gestões poucas vezes vista, eu diria
inédita, na história comum entre Brasil e Argentina118
O bom relacionamento bilateral foi reafirmado quando, em discurso
por ocasião de sessão solene no Congresso da Argentina em fevereiro de 2008, o
Presidente Lula ressaltou ter assinado com a presidente Kirchner uma Declaração
Conjunta que previa, entre outras ações, lançar mais um satélite em conjunto ao
Brasil e desenvolver programa de cooperação pacífica em matéria nuclear. À
ocasião, Lula reafirmou que a aliança estratégica entre a Argentina e o Brasil era
imprescindível para que os dois países alcançassem seus objetivos nacionais, que
só faziam sentido se tomados como parte de um projeto amplo de integração sulamericana.
Em novembro de 2009, por ocasião da visita de Cristina Kirchner ao
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O pensamento de que os países sul-americanos deveriam se opor aos Estados Unidos e à Europa
como países centrais em seus relacionamentos externos foi compartilhado por Lula também
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durante almoço oferecido pela Presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Buenos Aires, 23 de abril
de 2009. In: BRASIL, 2010, p.36)
118
FOLHA ONLINE. Cristina Kirchner diz que Brasil e Argentina atravessam relação inédita.
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Brasil, Lula ressaltou que, de cada dez automóveis exportados pela Argentina, nove
se destinavam ao Brasil. Informou que, desde 2005, o BNDES desembolsara US$
1,2 bilhão para projetos de ampliação e modernização da infraestrutura da
Argentina e do seu parque produtivo. Acrescentou que outro US$ 1,5 bilhão estava
destinado a setores prioritários como gasodutos, saneamento e abastecimento de
água e que estavam sob exame novas operações no montante de US$ 4,5 bilhões.
(BARRETO, 2012).
No que se refere à questão de cooperação no âmbito nuclear
enunciada por Lula, a proposta tratava de criar uma comissão binacional de
cooperação (intitulada COBEN - Comissão Binacional de Energia Nuclear), que
entre outras coisas, visava a construção de um novo reator nuclear pelos dois
países.
No âmbito comercial, embora tenham havido discussões pontuais
quanto ao comércio de trigo e de automóveis, pode-se dizer que o balanço fora
positivo durante o período. De fato, o Brasil continuou a abrir linhas de
financiamento para obras de infraestrutura na Argentina através do BNDES e
confirmou a troca de moedas no valor de 1,8 bilhão de dólares, o que estimularia,
segundo o Ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, uma integração
financeira119.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos este estudo de análise de política externa apresentando
que a condição de rivalidade que permeou a relação entre Argentina e Brasil
durante muito tempo foi herança das situações históricas de litígio entre Espanha e
Portugal durante o período colonial.
Essa situação foi suplantada para uma perspectiva de relações de
amizade. Nesse ponto, ressalvamos que essa condição de maior estreitamento de
laços deva ser lida pela confluência do atendimento de interesses em comum dos
dois países.
A análise do comportamento externo entre os países escolhidos foi
depurada ao respaldo teórico das Relações Internacionais ao apresentarmos o
confronto teórico entre realistas e liberais. Recorremos a esse corolário teórico para
que pudéssemos demonstrar que a relação entre os dois países incorrerá
peremptoriamente em uma abordagem liberal, conquanto, os preceitos de ordem
realista não deixarão de estar presentes nessa dinâmica.
Em

seguida,

apresentamos

nossa

interpretação

quanto

à

formulação da política externa atual. Sob nossa análise, a construção das diretrizes
da Política Externa Brasileira é estabelecida pelo Presidente da República, não sem
a possibilidade de outros atores, tanto da ordem estatal (Legislativo, Judiciário,
Forças Armadas, Ministério da Fazenda), como não-estatal (Grupos de interesse,
Organizações Internacionais Multilaterais e Opinião Pública) exercerem influência
nesse processo decisório.
Cabe destacar que, embora esse jogo de forças e de interesses
possa exercer influência na esfera das tomadas de decisão, o corpo diplomático
brasileiro, é quem acaba servindo como contraponto à formulação dos processos
decisórios, ao passo que paulatinamente percebe-se que grupos de interesse e
membros da sociedade civil organizada também conseguem ter alguma força
quanto a influência na formulação da política externa brasileira, visto que esta é, em
última análise, uma política pública.
Finda a explanação sobre o arcabouço teórico, dedicamos o
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capítulo 2 à exposição de como se mudou o tom de relacionamento entre Brasil e
Argentina, de uma perspectiva de conflito para uma perspectiva de cooperação.
Identificamos

que

essa

mudança

estava

vinculada

com a

reorientação dos Estados Unidos em relação ao Brasil a partir da segunda metade
da década de 1970. No tocante às pressões estadunidenses relativas à
preservação dos Direitos Humanos no Brasil e à política de assuntos nucleares,
associada a essas questões, a crise das dívidas externas nos países da América do
Sul, também por consequência do segundo choque do petróleo, aliado a uma
situação de problemas de ordem fiscal e econômica, tanto no Brasil como na
Argentina possibilitaram uma janela de oportunidade para a mudança de
perspectiva no relacionamento dos dois atores.
Aliás, a questão do acordo triparte pode ser lido geopoliticamente
como um avanço nessa nova etapa de relacionamento. O sucesso para esse
acordo foi realizado não sem uma série de desconfianças e pode ser interpretado
sob a ótica da questão do equilíbrio de poder regional.
É bastante provável, embora não se possa afirmar categoricamente,
que a partir de 1976, a chegada dos militares argentinos acelerou os entendimentos
quanto ao acordo triparte e consequentemente à nossa perspectiva de
relacionamento entre os dois países. Não se pode cair no romantismo de que essa
relação tenha encontrado melhor fase somente pela similitude dos regimes nos dois
países, mas essa condição nos ajuda a compreendê-la. Uma das interpretações
quanto ao sucesso do acordo triparte é que a Argentina, ao lançar-se em situação
de conflito com o Chile pela região do Canal de Beagle em 1978, não teria poder
material suficiente para agir em duas diferentes frentes, daí que o entendimento
com o Brasil seria menos oneroso ao país.
O fim da ditadura militar argentina em 1982, precipitada pela
aventura nas Malvinas também marca um ponto de avanço nessa nova etapa de
relacionamento entre os dois países. Isso pode ser apontado com a tentativa
brasileira de João Figueiredo de persuadir à Inglaterra a evitar o conflito, seguido
pelo apoio posterior à causa argentina da posse das ilhas em muitas declarações
posteriores.

165

Analisamos que a nova etapa de relacionamento entre os países
seria marcada de forma ainda mais substantiva em 1985, ocasião em que a
ditadura militar brasileira é findada e os presidentes Raul Alfonsín e José Sarney
decidem firmar a Ata de Iguaçu, ato bastante simbólico dessa nova etapa de
relacionamento entre os dois países.
Outros esforços dessa nova etapa de estreitamento de laços
durante a redemocratização dos dois países demonstram-se nos acordos relativos
ao Programa de Integração e Cooperação Econômica entre 1986 e 1989, além da
coordenação dos programas da ordem nuclear.
A justificativa para essa nova etapa de relação é uma coordenação
de aspectos históricos que se entrelaçam: o fim da ditadura militar argentina e sua
posterior exclusão ante ao relacionamento junto às grandes potências abrem
caminho para o amadurecimento das relações com o Brasil – o que já havia sido
esboçado durante o final dos anos 1970 em decorrência de aspectos da ordem
global como a crise do petróleo e a crise da dívida dos países sul-americanos.
Importante anotar que os atos políticos de cooperação entre Sarney
e Alfonsín foram o gérmen do processo de integração que ocorreria no continente
sul-americano na década de 90 através do MERCOSUL, que até os dias de hoje é
uma das pedras fundamentais da diplomacia nacional.
Brasil e Argentina chegam aos anos 1990 sob os auspícios de que
o mundo passava a ser ordenado por uma ―nova ordem mundial‖. Essa nova ordem
sugeriria uma maior porosidade das fronteiras nacionais no que se refere ao
comércio e aos investimentos estrangeiros. Collor e Menem são nesse sentido,
frutos de seu tempo.
A adoção a essa nova ordem, personificada pelo neoliberalismo,
todavia, não pode ser lida de forma idêntica nos dois casos. A vinculação de Carlos
Menem à proposta estadunidense foi mais rigorosa do que a vinculação do governo
Collor. Essa afirmativa se mostra verdadeira ao identificarmos que Menem
perseguiu de forma obstinada uma proximidade ―carnal‖ aos Estados Unidos.
Nessa

perspectiva,

o

projeto

de

integração

regional

do

MERCOSUL, que foi feito seguindo todos os parâmetros da Ata de Buenos Aires,
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portanto, uma iniciativa do Brasil e da Argentina, acompanha esse raciocínio quanto
a interpretação da finalidade para a construção do bloco para cada um dos
presidentes: se por um lado, a justificativa argentina para o estabelecimento do
MERCOSUL possa ser lida como um meio pelo o qual o país se preparava para o
ingresso do país na dinâmica de uma integração continental, que seria liderada
pelos Estados Unidos, através da Iniciativa para as Américas; por outro lado, o
interesse brasileiro se traduzia no fortalecimento da integração no âmbito sulamericano, que em última análise, tenderia a possuir uma liderança brasileira.
Assim, entendemos que a consubstanciação do MERCOSUL deva
ser lida como uma resposta ao processo de integração continental proposto pelos
Estados Unidos, mas que as interpretações das finalidades para o sucesso do bloco
seja diferente para Brasil e Argentina.
Expusemos que Collor foi afastado de seu cargo por denúncias de
corrupção, sendo substituído por Itamar Franco – figura que diferia quase que
diametralmente de Fernando Collor. Franco teve o mérito de ter realizado ações
notáveis tanto na esfera doméstica quanto nos negócios estrangeiros em um breve
período.
É do governo Itamar Franco o mérito da estabilização da moeda e
do controle inflacionário, objetivos perseguidos por décadas no Brasil, mas nunca
com o desejado sucesso.
A História relegou a Itamar Franco a oportunidade de ser o
responsável brasileiro em ratificar a criação formal do MERCOSUL através do
Protocolo de Ouro Preto. Foi ele também quem propôs a expansão da integração
dos países sul-americanos através da Área de Livre Comércio Sul-Americana
(ALCSA), que, embora não tenha obtido o sucesso desejado, serviu como uma
tentativa louvável no âmbito da formação de uma União Sul-Americana – projeto
presente no imaginário histórico de outros estadistas, como Bolívar e San Martín.
O presidente Franco também acompanhou a reformulação da
proposta de integração continental proposta pelos Estados Unidos, a ALCA, sem
que tivesse tempo de se posicionar institucionalmente ao projeto, o que ficou a
cargo de seu ex-chanceler e Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que
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assumiu a presidência do Brasil em 1995.
Cardoso já tratava de questões vinculadas ao posicionamento
brasileiro com relação ao estrangeiro e de como esse relacionamento reverberava
no aspecto doméstico nacional, durante seu período como professor, ao teorizar
sobre a chamada ―teoria da dependência‖. Durante seu mandato como presidente,
entretanto, sua postura com relação ao capital estrangeiro dos países centrais
tendeu a ser mais conciliatória do que conflitiva.
Fernando

Henrique

mostrou-se

adepto

de

uma

forma

de

compreensão de mundo cosmopolita e liberal. É sob essa premissa que
entendemos o desenvolvimento do neoliberalismo durante o seu mandato (com
força maior no primeiro e menor no segundo) e sua tentativa em dar fim ao
nacional-desenvolvimentismo, que sob sua interpretação, passou a ser obsoleto.
É nessa linha que podemos justificar as privatizações de empresas
públicas ocorridas no país durante o período, o que aproximou Fernando Henrique
Cardoso de seu colega argentino Carlos Menem de forma menos ortodoxa.
O desenvolvimento de projetos bilaterais entre Argentina e Brasil
durante o período foi relativamente positivo, embora tenham envolvido no cerne
mais questões relacionadas à área comercial do que a outra possibilidade de
convergência. A inter-relação entre as economias propiciou grave crise entre os
dois países com a desvalorização do real em 1999.
Embora tal crise tenha afetado mais capital político do que
comercial, não se pode negar que o ano de 1999, o último de Menem e o primeiro
do segundo mandato de Cardoso, tenha sido difícil para a relação entre os dois
países. A situação dos dois países era bastante desfavorável tanto no campo
econômico como no social.
Uma tentativa de mudança nessa dinâmica pode ser citada através
da proposta de Fernando Henrique Cardoso a, em certa medida, dar
prosseguimento à ideia da ALCSA de Franco, ao realizar a cúpula de Brasília em
2000 – ocasião em que a pauta da integração na América do Sul retornou com mais
força na diplomacia Brasileira.
Quanto ao grande colapso argentino no ano de 2001, entendemos
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que houve uma série de demonstrações de apoio brasileiro.
A Argentina, dedicada observadora dos princípios estipulados pelo
Fundo Monetário Internacional viu com frustração que a fórmula proposta pela
organização não funcionou como imaginado. Após a crise de 2001, a resposta do
Fundo foi que o país não receberia qualquer ajuda enquanto não implementasse
mais reformas em sua economia.
Tal como ocorrera no período de redemocratização, a situação de
grande crise e de pouca confiança internacional abriu outra janela de oportunidade
para o aumento das relações entre Brasil e Argentina.
Acreditamos que passou a ficar latente a frustração dos projetos
neoliberalizantes ocorridos na Argentina a partir de seu colapso em 2001, o que
também ensejou a eleição dos Kirchner ao poder, governos de centro-esquerda,
que mantém uma dubiedade de governança que oscilou entre o personalismo e a
tentativa em fortalecer o Estado – o que os aproxima de Lula da Silva no Brasil.
Lula propõe uma mudança radical tanto na condução da coisa
pública como nas perspectivas projetadas à sociedade mais pobre do Brasil ao
posicionar seu governo como uma etapa completamente nova, de mudança.
Essa mudança deve ser relativizada. Ela ocorreu em questões
domésticas, como na tentativa de se universalizar o ingresso ao ensino superior no
Brasil, no acesso ao saneamento básico em regiões bastante carentes do país, no
acesso ao consumo através de programas de políticas de redistribuição de renda,
no crédito acessível aos financiamentos imobiliários, etc. Acreditamos que a História
fará justiça ao que foi cumprido durante os governos Lula nesses campos, no
entanto, não podemos dizer que essa mudança deu-se através de uma ―ruptura‖.
Entendemos que ela ocorreu de forma conciliatória ante as demandas populares e
aos atores sociais representantes do grande empresariado e do setor financeiro,
que durante seu período foram bastante beneficiados com subsídios e amortizações
de dívidas.
Lula, portanto, ao mesmo tempo em que propôs o desenvolvimento
de uma redistribuição de renda à população mais pobre, fomentando o consumo
interno, também estipulou o investimento das grandes empresas ―campeãs
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nacionais‖ no âmbito externo regional – o que nos alardeia igualmente quanto ao
conflito de interesses entre agentes públicos e privados.
No campo externo, a ruptura também deve ser relativizada. Como
apontamos, Lula trouxe algumas inovações nessa área, tanto no desempenho de
sua liderança carismática para o sucesso de sua diplomacia, como na importância
dada às novas configurações de relacionamento dentro da esfera de coalizões sulsul, principalmente no seio de nossa vizinhança e, especialmente pela obstinação
de que o país ocupasse papel mais relevante no Sistema Internacional.
Entretanto, não há que se falar em inovação quanto à tentativa de
se ―universalizar‖ o relacionamento externo brasileiro com a maior quantidade
possível de países, visto que, esse ímpeto esteve presente ao menos desde o
governo Sarney, conforme apontamos, e manteve-se presente em todos os
presidentes seguintes com menor ou em maior força. Interpretamos que essa
constância é um projeto de médio e longo prazo do Itamaraty que teve algum
avanço durante o governo Lula, dada a proximidade entre o Ministro Amorim e o
presidente Lula e da participação de Marco Aurélio Garcia na influência às decisões
do presidente.
O relacionamento com a Argentina convergiu em todos os tons para
a realização dos planos de maior inserção do Brasil no Sistema Internacional e deve
ser lido como uma perspectiva realista no âmbito das Relações Internacionais.
A relação entre os Kirchner e o Governo Lula possibilitou ensaios
de aproximação que foram desenvolvidos em áreas que fogem ao aspecto
estritamente comercial (embora essa área não deva ser esquecida com relação à
importância do Brasil, bastando para isso ver que o Brasil permaneceu sendo ao
mesmo tempo o maior comprador e o maior vendedor para a Argentina durante os
anos Lula) como a Cultura e a Educação.
Essa aproximação gerou sinalizações de ordem simbólica com o
estabelecimento do chamado ―Consenso de Buenos Aires‖, para contrapor-se ao
―Consenso de Washington‖. Ao fazerem o anúncio dessa ideia de característica
mais retórica do que prática, os dois presidentes decidem sinalizar que a
participação estadunidense na região sul-americana ocuparia um lugar lateral, o
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que não se mostrou verdadeiro de todo, como também demonstramos.
Sustentamos desde o início de nossa atividade que a política
externa deve ser lida como uma dinâmica de dois níveis, entre a esfera doméstica e
os assuntos externos e que o jogo político vá se entrelaçar entre os diferentes
atores desses dois segmentos. Apresentamos alguns exemplos dessa dinâmica
durante o transcorrer de nosso trabalho, mas gostaríamos de deixar registrado
nessas considerações o desenvolvimento de projetos no âmbito do Fundo de
Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) que trouxeram ações de políticas
públicas no âmbito doméstico dos países sul-americanos.
Em que ponto a abordagem liberal e a realista se entrelaçam na
dinâmica da condução da Política Externa Brasileira durante o período?
O liberalismo esteve presente em muitos dos aspectos examinados:
a possibilidade de que atores não-estatais possam influenciar na política externa; a
cessão de algum poder de decisão interna em detrimento ao sucesso de projetos de
integração; o intercâmbio de empresas e de ações de Estado no âmbito das
relações internacionais, etc.
No entanto, ao confrontarmos essa relação, identificamos que a
abordagem realista não pode ser abandonada quando se buscam realizar análises
como a que nos propomos a fazer. O exemplo mais pujante dessa relação está na
oposição argentina de que o Brasil fizesse parte como Membro Permanente do
Conselho de Segurança da ONU.
Por que essa oposição, visto que em inúmeras ocasiões a troca de
afagos diplomáticos esteve presente no relacionamento entre os dois países
durante todos os presidentes que estudamos? É bem provável que essa oposição
se dê pelo receio argentino de que haja um desequilíbrio de poder na região. Quer
dizer, por mais que haja um ensaio à cooperação entre Argentina e Brasil, alguns
princípios realistas não deixarão de estar presentes na dinâmica dos Assuntos
Estrangeiros.
Por fim, gostaríamos no desfecho

deste estudo comentar

brevemente sobre a diferença geral dos dois presidentes que compõem nosso
objeto de pesquisa.
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Uma das diferenças entre os dois é a forma adotada para se gerar
riqueza no Brasil: Lula decidiu pela dinâmica do desenvolvimento interno ao
possibilitar o acesso ao consumo de uma parcela mais pobre da população
brasileira, ao fazê-lo também corrigiu desigualdades sociais seculares; Cardoso, por
outro lado, acreditou no desenvolvimento da riqueza proveniente de capitais
estrangeiros, tentando reformular a máquina pública de forma a dar nova dinâmica
ao fluxo de capitais e de riqueza no país, o que refletiria consequentemente em
melhores condições sociais no país.
Longe dos estereótipos que conflitam a figura desses dois
presidentes e diminuem a possibilidade de diálogo e de análise acadêmica mais
séria, não temos dúvida que ambos foram importantes estadistas, tendo
contribuído, cada um ao seu modo e dentro de suas possibilidades temporais, ao
desenvolvimento de nosso país.

172

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDUL-HAK, Ana Patrícia Neves Tanaka. O Conselho de Defesa Sul-Americano
(CDS) - Objetivos e Interesses do Brasil. Brasília: FUNAG, 2013.
ALBUQUERQUE, Sérgio Luiz Cruz. Brasil–Argentina e o Sistema Regional de
Salvaguardas Nucleares. Mural Internacional, Rio de Janeiro, v. 04, n. 02, pp. 1725, 2010.
ALEXANDRE, Cristina Vieira Machado; LEITE, Iara Costa. O Primeiro Governo Lula
e o MERCOSUL: iniciativas intra e extra-regionais. OIKOS Revista de economia
heterodoxa, Rio de Janeiro, v. 06, n. 01, pp.13-28, 2007.
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Uma política externa engajada: a diplomacia do
governo Lula. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 47, n.01,
pp.162-184, 2004.
______________. Integração regional e inserção internacional dos países da
América do Sul: evolução histórica, dilemas atuais e perspectivas futuras. São
Paulo/Santiago de Chile: iFHC/CEPLAN, 2008.
ALVES, Rodrigo Maschion. A temática financeira na agenda da política externa
do governo Lula: o BNDES e o modelo de participação e exposição financeira
do Brasil na América do Sul. 2008. 246 f. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.
AMORIM NETO, Octavio. De Dutra a Lula. A condução e os determinantes da
política externa brasileira. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2012.

173

ANDERSON, Perry. O Brasil de Lula. Novos Estudos, São Paulo, v.30, n. 01, pp.
23-52, São Paulo, 2011.
AYERBE, Luis Fernando. Governos de esquerda na América Latina e a perspectiva
externa dos EUA. Perspectivas, São Paulo, v. 33, pp.213-232, 2008.
BANCO MUNDIAL. World Development Indicators Database. World Bank Open
Data. Disponível em: <http://data.worldbank.org/>. Acesso em: 02 de janeiro de
2017.
BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O eixo Argentina-Brasil: o processo de
integração da América Latina. Brasília: Editora UNB, 1987.
______________. O Brasil e a América do Sul. In:ALTEMANI, Henrique; LESSA,
Antônio Carlos (Org.). Relações internacionais do Brasil – Temas e Agendas (V.
1). São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
______________.Brasil, Argentina e Estados Unidos: Conflito e Integração na
América do Sul (Da Tríplice Aliança ao MERCOSUL). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010.
BARNABÉ, Israel Roberto. O MERCOSUL e a Integração Regional. 2003. 211 f.
Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2003.
BARRETO, Fernando de Mello. A Política Externa após a redemocratização Tomo I - 1985-2002. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012.
BARROS, Sebastião do Rego. A execução da política externa brasileira: um balanço

174

dos últimos 4 anos. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 41, n. 02, pp.
18-28, Brasília, 1998.
BARROS, Luiz Eduardo Pinto. Diplomacia nas águas: cooperação e discórdia
nas relações entre Brasil, Paraguai e Argentina em torno da Bacia do Prata
(1966-1979) In: IV Simpósio de Pós-Graduação em Relações Internacionais do
Programa ―San Tiago Dantas (UNESP, Unicamp e PUC/SP), 2015, São Paulo.
Anais eletrônicos. São Paulo: SIMPORI, 2015.
BATISTA, Gabriela Ferro Firmino. Política Externa Brasileira e o Tratado de NãoProliferação de Armas Nucleares (TNP): da resistência à adesão. 2011. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2011.
BATISTA JÚNIOR, Paulo Nogueira. Brasil, Argentina e América do Sul. Estudos
Avançados, São Paulo, vol. 19, n. 55, pp. 65-74, 2005.
BECARD, Danielly Silva Ramos. Relações exteriores do Brasil Contemporâneo.
Petrópolis: Vozes, 2009.
BENTES, Ana Paula da Rocha-Lima. Da Internacionalização do mercado ao
globalismo: a trajetória de Fernando Henrique Cardoso. 2006. 223 f. Dissertação
(Mestrado em Relações Internacionais) - Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2006.
BERNAL-MEZA, Raúl. As relações entre Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos:
política exterior e MERCOSUL. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, v. 41, n. 01, pp. 90-108, 1998.

175

______________.; QUINTANAR, Silvia. Argentina: entre o MERCOSUL e a ALCA.
Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília,V. 44, n. 02, pp. 151-167,
2001.
______________. Argentina y Brasil enla Política Internacional: regionalismo y
Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión). Revista Brasileira de
Política Internacional, Brasília, v. 51, n.02, pp. 154-178, 2008.
BLANCO CRUZ, Luis Armando. Caracterización de la crisis argentina. Revista de
economia institucional, Bogotá, v. 04, n. 07, pp. 209-214, 2002.
BOITO

JR.,

Armando;

BERRINGER,

Tatiana.

Brasil

-

classes

sociais,

neodesenvolvimentismo e política externa nos governos Lula e Dilma. Revista
Sociologia e Política, Curitiba, v. 21, n. 47, pp.31-38, 2013.
BOLOTIN, David. Tucídides (c. 460-c. 400 a.C.). In: STRAUSS, Leo; CROPSEY,
Joseph (Org.). Historia de la Filosofia Política. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica, 1993.
BRAILLARD, Phillippe. Teoria das Relações Internacionais. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1990.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Getúlio Vargas: o Estadista, a Nação e a
Democracia. Textos para Discussão, v. 191, Textos para Discussão da Escola de
Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, pp.01-26, São Paulo, 2009.
BRIGAGÃO, Clóvis; RODRIGUES, Gilberto M. A Política Externa Brasileira: Da
Independência aos desafios do século XXI. São Paulo: Editora Moderna, 2006.

176

CAMARGO, Sonia; VÁSQUEZ OCAMPO, José Maria. Autoritarismo e democracia
na Argentina e Brasil (uma década de política exterior: 1973-1984). São Paulo:
Editora Convívio, 1988.
CANANI, Ney. Política externa no Governo Itamar Franco (1992-1994). Porto
Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
CANDEAS, Alessandro. A Integração Brasil-Argentina. História de uma ideia na
"visão do outro". Brasília: FUNAG, 2010.
CARDOSO, Fernando Henrique. Política Externa: fatos e perspectivas. Revista
Política Externa, São Paulo, v. 02, n. 01, 1993.
______________.O Brasil e uma nova América do Sul. Jornal Valor Econômico,
30 de agosto de 2000.
______________.A política externa do Brasil no início de um novo século: uma
mensagem

do

Presidente

da

República.

Revista

Brasileira

de

Política

Internacional, Brasília, v. 44, n.01, pp. 5-12, 2001.
CARDOSO, Guilherme Rios. A Energia dos Vizinhos: uma análise da política
externa do governo Lula na ―nacionalização‖ do gás boliviano e nas alterações
do Tratado de Itaipu. 2010. 208 f. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2010.
CARR, Edward Hallett. Vinte anos de crise: uma introdução aos estudos de
relações internacionais. Brasília: Editora da Universidade de Brasília/IPRI, 2001.

177

CASARÕES, Guilherme. As três camadas da política externa do governo Collor:
poder, legitimidade e dissonância. 2011. 186 f. Dissertação (Mestrado em
Relações Internacionais) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.
CASTRO, Thales. Teoria das Relações Internacionais. Brasília: FUNAG, 2012.
CERQUEIRA, Rodrigo. Da negação à pretensão - O discurso de liderança
regional brasileiro nos governos Cardoso e Lula. Anais eletrônicos do VIII
Encontro Internacional da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de
História das Américas. Vitória, 2008.
CERVO, Amado Luiz. Editorial - A política exterior: de Cardoso a Lula. Revista
Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 46, n.01, pp.05-11, 2003.
______________.; Relações internacionais da América Latina: velhos e novos
paradigmas. São Paulo: Saraiva, 2007.
______________.; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil.
Brasília: Editora UNB, 2008.
COUTO, Leandro Freitas. O horizonte regional do Brasil e a construção da
América do Sul (1990-2005). 151 f. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais)- Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
DE LA REZA, Gérman. Ilusão de acesso: o modelo ALCA. Contexto Internacional,
Rio de Janeiro, v. 24, n. 02, pp. 363-395,2002.
DEUTSCH,

Karl.

Análise

das

relações

internacionais.

Brasília:

Editora

Universidade de Brasília, 1978.

178

ENGE, Leonardo de Almeida Carneiro. A Convergência Macroeconômica BrasilArgentina. Brasília: Instituto Rio Branco/FUNAG, 2005.
FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. O Itamaraty e a Política Externa Brasileira: Do
Insulamento à Busca de Coordenação dos Atores Governamentais e de Cooperação
com os Agentes Societários. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 34, n. 01,
pp.311-355, 2012.
FAJARDO, José Marcos Castellani. Acordo Triparte Itaipu - Corpus: Ponto de
inflexão entre a disputa geopolítica e a política de cooperação. 2004. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2004.
FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando. Brasil e Argentina: Um Ensaio de História
Comparada (1850-2002). São Paulo: Editora 34, 2004.
FERRER, Aldo. La economía argentina: Desde sus origenes hasta principios
del siglo XXI. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2004.
FIGUEIRA, Ariane Roder. Introdução à análise de Política Externa. São Paulo:
Editora Saraiva, 2011.
FRANÇA, Luiz Daniel Jatobá. Democracia, política externa e integração regional:
um estudo comparativo das trajetórias de Argentina e Brasil. 356 f. Tese
(Doutorado em Ciência Política) -Universidade do Estado do Rio de Janeiro ,Rio de
Janeiro, 2011.
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. Iguaçu + 20: Dia da Amizade Brasil –
Argentina. Brasília: FUNAG, 2005.
179

GARCIA, Eugênio Vargas. Cronologia das Relações Internacionais do Brasil. Rio
de Janeiro: Contraponto, 2005.
GIANNINI, Renata Avelar; GUZZI, André Cavaller; MATHIAS, Suzeley Kalil.
Aspectos da integração regional em defesa no Cone Sul. Revista Brasileira de
Política Internacional, Brasília, v. 51, n. 01, pp. 70-86, 2008.
GOMES, Kelly da Rocha. UNASUL: Mais do mesmo? As dimensões do processo
de integração sul-americano. 2012. 233 f. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais) - Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2012.
HEMMING, Ryan Richard. As Iniciativas Norte-Americanas de Livre Comércio e
a Criação do Mercado Comum do Sul. 2009. 146 f. Dissertação (Mestrado em
Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
HALLIDAY, Fred. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 2007.
HILL, Cristopher. The changing politics of foreign policy. Nova Iorque: Palgrave,
Macmillan, 2003.
HIRST, Mônica e PINHEIRO, Letícia. A Política Externa do Brasil em Dois Tempos.
Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 38, n.01, pp. 05-23, 1995.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, Forma e poder de um Estado
eclesiástico e civil. São Paulo: Editora Abril Cultural (Coleção Os Pensadores),
1984.
HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos – O breve século XX (1914-1991). São

180

Paulo: Companhia das letras, 1994.
HONÓRIO, Karen dos Santos. O significado da Iniciativa para a Integração da
Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) no regionalismo sul-americano
(2000-2012): um estudo sobre a iniciativa e a participação do Brasil.133 f.
Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
IANNI, Octavio. Neoliberalismo. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 20, n.
01, pp. 91-106, 1998.
JARDIM, Camila Amorim. A Estratégia Brasileira de Cooperação Sul-Sul em
Múltiplas Frentes: os casos IBAS e BRICS (2003-2014). 213 f. Dissertação
(Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
JESUS, Diego Santos Vieira de. A essência de uma subárea: os 60 anos da Análise
de Política Externa. Estudos Internacionais, Belo Horizonte, v. 02, n. 01, pp. 81-99,
2014.
KIRCHNER, Cristina Fernández. Realidade da Argentina e região. Revista
Diplomacia, Estratégia e Política, Brasília, n. 06, pp.05-14, 2007.
LAFER, Celso. A identidade internacional do Brasil e a Política Externa
Brasileira: passado, presente e futuro. São Paulo: Perspectiva, 2004.
LAMPREIA, Luiz Felipe. A política externa do governo FHC continuidade e
renovação. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 41, n. 02, pp.
05-17, 1998.

181

LEDESMA, Luciana Soledad. La posición histórica de Argentina frente al
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y su cambio en los
90s.126 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) -Universidade de San
Andrés, Buenos Aires, 2007.
LESSA, Antônio Carlos Moraes. Estratégia de diversificação de parcerias no
contexto

do

nacional desenvolvimentismo.

Revista

Brasileira

de Política

Internacional, Brasília, v. 38, n. 01, pp. 29-34, 1995.
LETTIERI, Alberto. La Historia Argentina: En Clave Nacional, Federalista y
Popular. Buenos Aires: Kapelusz editora, 2013.
LORENZINI, María Elena; DOVAL, María Gisela Pereyra. Revisitando los aportes de
las teorías del sur: nexos entre teoría y praxisen Argentina y Brasil. Relaciones
Internacionales, Madri, n. 22, pp. 09-26, 2013.
MARTINS, Fernanda Tondolo. Política externa no governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso: a articulação regional e a integração sulamericana (1995-2002). 2006. 212 f. Dissertação (Mestrado em História) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
MELLO, Flávia de Campos. Política Externa Brasileira e os Blocos Internacionais.
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v.16, n.01, pp.37-43, 2002.
MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Argentina e Brasil: A Balança de Poder no Cone
Sul. São Paulo, Editora Annablume, 1996.
______________.Brasil e Argentina em perspectiva histórica. Perspectivas
Revista de Ciências Sociais (Universidade Estadual Paulista/UNESP), v.24/25, pp.
182

131-143, Araraquara, 2002.
MESSARI, Nizar; NOGUEIRA, João Pontes. Teoria das Relações Internacionais:
Correntes e Debates. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2005.
MIGUEZ, Maria Cecília. La Poítica exterior 2002-2015: nuevos aliados y el dilema de
la autonomia In RAPOPORT, Mario (Org.) Historia oral de la política exterior
argentina (1966-2016). Buenos Aires: Octubre Editorial, 2016.
MILANI, Carlos; PINHEIRO, Letícia. Política Externa Brasileira: Os Desafios de sua
Caracterização como Política Pública. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v.
35, n. 01, pp. 11-41, 2013.
MIYAMOTO,

Shiguenoli.

Integração

Brasil-Argentina:

Aspectos

político-

estratégicos. In: SEITENFUS, Vera Maria P.; DE BONI, Luís A (Cord.).Integração
Latino Americana. Petrópolis: Editora Vozes, 1990.
______________.Geopolítica e Relações Internacionais. Caderno Premissas,
Campinas, n. 11, pp. 05-38, 1995.
______________.O Brasil e a América Latina: Opções políticas e Integração
regional. Cadernos PROLAM/USP, São Paulo, v. 08, n.14, pp. 89-110, 2009.
______________. A política externa do governo Lula: Aspirações e dificuldades.
Idéias - Revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP,
Campinas, v.02, n.02, pp.119-132, 2011.
MORAIS, Lecio; SAAD-FILHO, Alfredo. Da economia política à política econômica: o
novo-desenvolvimentismo e o governo Lula. Revista de Economia Política, São

183

Paulo, v. 31, n. 04, pp. 507-527, 2011.
NASSER, Reginaldo Mattar.Política externa dos EUA e a integração hemisférica.
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 16, n. 01, pp. 105-113, 2002.
NYE JR, Joseph S. Compreender os conflitos internacionais - Uma Introdução à
Teoria e à História. Lisboa: Gradiva, 2002.
NUNES, Edson. A gramática política do Brasil. Clientelismo e insulamento
burocrático. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
OLIVEIRA, Odete Maria de. A integração bilateral Brasil-Argentina: tecnologia
nuclear e MERCOSUL. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 41,
n. 01, pp. 05-23, 1998.
OLIVEIRA, Amâncio Jorge; ONUKI, Janina. Brasil, MERCOSUL e a segurança
regional. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 43, n. 02, pp.
108-129, 2000.
ONUKI, Janina. O Brasil e a Construção do MERCOSUL. In: ALTEMANI, Henrique;
LESSA, Antônio Carlos (Org.). Relações internacionais do Brasil – Temas e
Agendas (V. 1). São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
OLIVEIRA, Marcelo F. de; GERALDELLO, Camilla S. Brazilian Journal of
International Relations, Marília, v. 02, n. 01, pp. 160-177, 2013.
PADUA, Danilo Destro. Que se vayan todos! Piqueteros e a agenda neoliberal na
Argentina (1989-2001). 2009.149 f. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

184

PARADISO, José. Um Lugar no Mundo: A Argentina e a Busca de Identidade
Internacional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
PARTIDO DOS TRABALHADORES. Concepção e diretrizes do programa de
governo

do

PT

para

o

Brasil.

2002.

Disponível

em

<http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/concepcaoediretrizesdoprog.pdf> Acesso em
13 de outubro de 2016.
PAULA, Mariana Dantas de. Para que(m) MERCOSUL? Ingerências políticoestratégicas e empresariais na Política Externa Brasileira. 2009. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Política Internacional) - Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 2009.
PECEQUILO, Cristina Soreanu. Introdução às Relações Internacionais - Temas,
atores e visões. Petrópolis: Editora Vozes, 2004.
PENNA FILHO, Pio. A América Latina, sua integração e sua inserção no mundo
globalizado. In: ALTEMANI, Henrique ;LESSA, Antônio Carlos (org.). Política
Internacional Contemporânea: mundo em transformação. São Paulo: Editora
Saraiva, 2006.
PEREIRA, Analúcia Danilevicz. A política externa do Governo Sarney: A Nova
República diante do reordenamento internacional (1985-1990). Porto Alegre:
Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
PINHEIRO, Letícia. Política Externa Brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2004.
______________.; SALOMÓN, Mónica. Análise de Política Externa e Política
185

Externa Brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de estudos.
Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 56, n. 01, pp. 40-59, 2013.
PRADO, Lídia Domingues Peixoto. A Política externa do primeiro Governo Lula
(2003-2006). 2007. 126 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais)Universidade estadual de Campinas, Campinas, 2007.
PUTNAM, Robert D. Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games.
International Organization, Cambridge, v. 42, n. 3, 1988.
RINALDI, Augusto Leal. A Política Externa do Governo Lula: Identificações e
Orientações. 2015. 161 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.
ROJAS, Maurício. Historia de la crisis argentina. Buenos Aires: Centro para la
apertura y el desarrollo de América Latina, 2003.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Campinas: Russel, 2006.
______________.;O estado de guerra nascido do estado social (Fragmentos,
ca. 1755-1756). In: Rousseau e as relações internacionais. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo/EdUnB/IPRI, 2003.
RUBIATTI, Bruno de Castro. Integração Sul-Americana: Trajetórias e Instituições.
Conexão Política, Teresina, v. 03, n. 02, pp.27-44, 2014.
RUIZ, José Briceño. O MERCOSUL: Reflexões sobre a Crise de seu Modelo de
Integração e seu Relançamento. Cadernos PROLAM/USP, São Paulo, v. 06,n. 10,
pp. 187 - 209, 2007.

186

SALES, Camila Maria Risso. Relações Internacionais e Política externa do Brasil
nos governos FHC e Lula. 2007. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política)
- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.
SANTOS, Sergio Caballero. Brasil y la región: una potencia emergente y la
integración regional sudamericana. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, v. 54, n. 02, pp. 158-172, 2011.
SARAIVA, Miriam Gomes; ALMEIDA, Fernando Roberto de Freitas. A integração
Brasil-Argentina no final dos anos 90. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, v. 42, n.02, pp. 18-39, 1999.
SCRIBANO, Adrián; SCHUSTER, Frederico L. Protesta social enla Argentina de
2001: entre la normalidad y la ruptura. Observatório Social de América Latina,
Brasília, n. 05, pp.17-22, 2001.
SILVA, André Luiz Reis. Do otimismo liberal à globalização assimétrica: A
política externa do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 2008. 359
f. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2008.
SILVA, Antouan Matheus Monteiro Pereira da. O BRIC na Política Externa do
Governo Lula (2003-2010). 2013. 156 f. Dissertação (Mestrado em Relações
Internacionais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
SINGER, Paul. Toma lá e … não dá cá. Revista Teoria e Debate, São Paulo, v 01,
n. 01, 1987.
______________. Os sentidos do Lulismo - Reforma gradual e pacto
187

conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
SOUZA, Luiz Eduardo Simões de. A Arquitetura de uma crise: História e Política
Econômica Argentina, 1989-2002. 2007. 325 f. Tese (Doutorado em História
Econômica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
SPEKTOR, Matias. Ruptura e Legado: O Colapso da cordialidade oficial e a
construção da parceria entre o Brasil e a Argentina (1967-1979). 2002. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília,
Brasília, 2002.
STIGLITZ, Joseph E. Argentina'sLessons. Project Syndicate. Versão Online.
Disponível em <https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-s-lessons>
Acesso em 14 de dezembro de 2016.
TEMPESTINI, Paulo. As Relações Militares Brasil-EUA: do Confronto à
Cooperação (1975-1990). 1998. Tese (Doutorado em Ciência Política)

-

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
VADELL, Javier Alberto. A Política Internacional, a Conjuntura Econômica e a
Argentina de Néstor Kirchner. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília, v. 49, n. 01, pp.194-214, 2006.
VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo
Lula. 2011. 131 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
VARGAS, Everton Vieira. Átomos na integração: a aproximação Brasil-Argentina no
campo nuclear e a construção do MERCOSUL. Revista Brasileira de Política
188

Internacional, Brasília, v. 40, n. 01, pp. 41-74, 1997.
VAZ, Alcides Costa. O Relançamento do MERCOSUL. Meridiano 47 – Boletim de
Análise de Conjuntura Internacional, Brasília, v. 01, n. 01, pp.03-04, 2000.
______________.Cooperação,
Construção

do

Integração

MERCOSUL.

Brasília:

e

Processo

Instituto

Negociador:

Brasileiro

de

A

Relações

Internacionais, 2002.
VEGAS, Jorge Hugo Herrera. Impactos da desvalorização do real sobre o comércio
entre o Brasil e a Argentina. Revista Brasileira de Política Internacional,
Brasília,v. 42, n. 02, pp. 05-17,1999.
VIGEVANI, Tullo; OLIVEIRA, Marcelo; CINTRA, Rodrigo. Política externa no período
FHC: a busca de autonomia pela integração. Tempo Social, São Paulo, v. 15, n. 02,
pp. 31-61, 2003.
______________.;RAMANZINI

JÚNIOR,

Haroldo.

Pensamento

Brasileiro

e

Integração Regional. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 32, n. 02, pp. 437487, 2010.
______________.; MARIANO, Marcelo Passini; MENDES, Ricardo GIoe. Instituições
e conflitos comerciais no MERCOSUL. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v.
16, n. 01, pp. 44-53, 2002.
VISENTINI, Paulo Fagundes. O G-3 e o G-20: O Brasil e as novas coalizões
internacionais. In:ALTEMANI, Henrique; LESSA, Antônio Carlos (Orgs.). Relações
internacionais do Brasil – Temas e Agendas (V.2). São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

189

______________., Paulo. Fagundes. Relações internacionais do Brasil: De
Vargas a Lula. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2008.
WINAND, Érica Cristina Alexandre. Diplomacia e defesa na gestão Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002): História e conjuntura na análise das relações
com a Argentina.São Paulo: Editora Unesp, 2016.

190

