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RESUMO 

O presente artigo visa jogar luzes sobre o processo de partidarização da política externa 
brasileira desde o processo de redemocratização consolidado em 1988. Para este fim, 
foram analisados brevemente os aspectos institucionais e partidários, além da 
participação da sociedade civil, objetivando auxiliar a compreensão deste fenômeno que 
vem se intensificando nas duas últimas décadas. 
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ABSTRACT 

The present article aims to shed lights on the partisanization of Brazilian Foreign Policy 
since the redemocratization process consolidated in 1988. For this purpose, institutional 
and partisan aspects were analyzed briefly, as well as the participation of civil society, 
aiming at helping to understand this phenomenon that has intensified in the last two 
decades. 

Keywords: Brazilian Foreign Policy; Partisanization; Itamaraty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Graduado em Relações Internacionais, Universidade Paulista, Campinas, Brasil. 



4 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.4, n.1, jan/jun, 2019, p.3-15. ISSN: 2594-3839. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Ao longo dos períodos eleitorais no Brasil, poucas foram as vezes em que a política 

externa foi uma pauta relevante o suficiente para conquistar votos dos eleitores. Com 

isso, este tema foi negligenciado pela sociedade durante longo período. Isto se deve 

principalmente ao fato de que as conquistas alcançadas fora do território nacional pouco 

interferiam no dia-a-dia da população.  

 Contudo, dois fatores contribuíram para que a política externa ganhasse espaço na 

sociedade civil e, consequentemente, fazendo com que ela reclamasse uma maior 

participação no processo de formulação: No ambiente internacional, a globalização e, no 

ambiente doméstico, a redemocratização. A respeito do primeiro fator, podemos notar que 

o fluxo crescente de pessoas, valores e mercadorias passaram a impactar de maneira 

mais direta uma sociedade. Com isso, era necessário se engajar para que os interesse 

setoriais fossem atingidos mediante um modelo de inserção no ambiente internacional. 

Sobre o segundo fator, é notório que o processo de redemocratização no Brasil, no final 

da década de 1980, conferiu maior poder de demanda ao povo que, assim, passou a 

buscar, ainda que timidamente, se inteirar sobre os assuntos internacionais que possam 

interferir no progresso do país. 

 Com esse maior engajamento conquistado por meio do amadurecimento da 

democracia, era natural, como em todos os outros temas relevantes à nação, que 

houvessem discordâncias sobre os modelos mais adequados a serem utilizados em cada 

situação. Assim, com o envolvimento dos partidos políticos na formulação destes 

modelos, a política externa passou a ser ainda mais fortemente influenciada por questões 

partidárias, gerando questionamento sobre um suposto interesse nacional, que atenderia 

a todas as reivindicações dos mais variados setores e grupos. 

 

O regime político e o Itamaraty como condicionantes da Política Externa Brasileira
  

O regime político brasileiro é um dos fatores imprescindíveis de serem analisados 

para que sejam compreendidas as diretrizes adotadas e o procedimento para suas 

respectivas implementações. Como característica do presidencialismo, grande parte das 

agendas são formuladas de acordo com as preferências do líder do Executivo, 

especialmente se este obter um considerável apoio dos congressistas. 
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Consequentemente, a política externa brasileira ao longo da história, assim como as 

demais agendas governamentais, seguiu na imensa maioria das vezes as diretrizes 

executivas, embora existisse um conceito de continuidade amplamente difundido no 

ambiente diplomático nacional que teoricamente evitava mudanças bruscas na condução 

dos temas internacionais. 

Ao longo da história do país, poucos foram os momentos nos quais as questões 

das relações exteriores do Brasil chamavam a atenção dos congressistas, que preferiam 

deixar tais temas sob a direção da Presidência e, consequentemente, do Itamaraty, que 

sempre dispôs de pessoal altamente especializado. Refletindo sobre os motivos desta 

abdicação, Nunes de Oliveira (2003) questiona: 

 

Qual seria a rationale do homem legislativo brasileiro em se envolver em temas 
complexos do ponto de vista técnico e eleitoralmente pouco rentável, dado que 
são as questões domésticas (por vezes paroquiais), mais do que os temas de 
defesa e política externa, que lhe rendem votos e a possibilidade de reeleição? 
(NUNES DE OLIVEIRA, 2003, p. 4). 

 

Desta forma, notamos que, tendo em vista suas constantes e ávidas pretensões 

eleitorais, traz pouco resultado aos congressistas devotar grandes esforços sobre essa 

matéria e fazer dos temas internacionais sua principal área de atuação, sendo que pouco 

dessa matéria influenciava a opinião pública. 

O novo arcabouço constitucional, elaborado em 1988, de certa maneira também 

colaborou para a centralização do processo decisório sobre os assuntos internacionais.  

Alguns trechos do texto constitucional de 1988 (Brasil, 2016a) deixam claro isso, como em 

seu inciso VIII do artigo 84: “Compete privativamente ao presidente da República celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional” 

(BRASIL, 2016a, p.32).  

Figueira (2011) evidencia ainda mais a prevalência do Presidente da República 

quando discorre sobre os chamados “Acordos Executivos” que, segundo a autora, são 

ações habituais que “não necessitam da aprovação congressual para a entrada em vigor, 

sendo esta realizada imediatamente após a assinatura do instrumento pelo Poder 

Executivo” (FIGUEIRA, 2011, p.71). Desta maneira, a representatividade da sociedade 

civil por meio dos congressistas eleitos é ainda mais minimizada, ficando restrita, segundo 

a Constituição (2016a) somente aos “tratados, acordos ou atos internacionais que 
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acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” (BRASIL, 2016, 

p.25). 

Lima e Santos (2001), abordando o aspecto comercial da política externa, afirmam 

que a delegação de poderes ao executivo quanto à sua formulação perdeu força após a 

redemocratização, passando a dar lugar a reivindicações setoriais estabelecendo um 

papel para a sociedade civil, a incentivando a participar do processo de elaboração de 

políticas públicas por meio de Conselhos ou Conferências de Políticas Públicas. Sobre o 

conceito “Política Pública”, controverso por natureza, Bucci (1997) joga luzes quando o 

resume como: “a coordenação dos meios à disposição do Estado, harmonizando as 

atividades estatais e privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados” (BUCCI, 1997, p.3). Desta maneira, harmonizar pode ser 

interpretado como democratizar a participação de outros atores, além de direcionar os 

resultados para vários setores da sociedade civil.  

Quando unido à política externa, o conceito de “Política Pública” levanta muitas 

divergências. Aron (2002), situado em um momento já distante na história, notava o papel 

da sociedade civil em sua formulação: 

 

O grau de influência que têm efetivamente os indivíduos ou grupos, a 
participação de uns e de outros nas decisões governamentais relativas às ações 
externas e no relacionamento entre os grupos que compõem a coletividade, 
dependem dos meios de ação à disposição de uns e de outros; dependem, ao 
mesmo tempo, do talento que cada um revela no emprego desses meios (ARON, 
2002, p. 103). 

 

Assim, quando hoje lançamos o olhar para a realidade da formulação da política 

externa brasileira, ainda notamos a carência de uma maior abertura aos setores da 

sociedade civil.  

Nos dias atuais, para que sejam alcançadas as reivindicações setoriais, é 

necessário que as representações se engajem na atuação política, ou seja, partidária. 

Deste modo, cabe aos atores desejosos de influenciar a formulação da política externa, 

empregar uma habilidade considerável para que seus objetivos sejam alcançados junto 

aos formuladores que compõem os poderes responsáveis por tal tarefa. É necessário 

atentar, neste sentido, que tais atores não possuem influência direta sobre a burocracia 

responsável por elaborá-la, visto que, segundo Figueira (2010) “os servidores são cargos 
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permanentes conquistados mediante concursos, ou seja, isentos de indicação política 

e/ou almejado via sufrágio universal”. (FIGUEIRA, 2010, p. 6) 

Neste sentido, comentando sobre o insulamento institucional no qual o Itamaraty se 

encontra, possuindo uma quase completa exclusividade no processo de formulação e 

implementação da política externa, Milani e Pinheiro (2015) deixam a entender que a 

situação de insulamento já é bastante questionada, visto que:  

 

(...) se outrora as fontes de legitimidade da autoridade institucional do Itamaraty 
que por sua vez impactavam na sua capacidade de definição dos rumos da 
política externa se encontravam no patrimonialismo, no carisma e na racionalidade 
burocrática, hoje sua autoridade tem como nova fonte de legitimidade o 
pressuposto do exercício da democracia” (PINHEIRO; MILANI, 2015). 

 

 Desta maneira concluímos que, conforme ocorre a evolução e consolidação de um 

regime democrático, se torna necessária a participação da sociedade no processo de 

formulação, tendo em vista os ganhos em termos de legitimidade a serem conquistados 

por meio de uma política elaborada de forma inclusiva. 

 

A popularização da pauta internacional e a participação da Sociedade Civil 

 

Com o advento da globalização, os assuntos internacionais e os problemas 

ocorridos fora do território nacional passaram a afetar mais diretamente a sociedade civil 

em suas mais variadas representações. Dessa maneira, a política externa no Brasil 

passou a ser objeto de maior atenção da sociedade, sobretudo após a redemocratização 

(MILANI, 2015; BELÉM LOPES, 2011), mas também, como enunciado por Faria (2008), 

por conta do fator econômico, tendo em vista a “superação do modelo de substituição de 

importações” por uma “inserção internacional competitiva” (FARIA, 2008, p. 85). 

Em sua tese no Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, na qual, entre 

outros objetivos, busca demonstrar uma abertura do Itamaraty perante a sociedade, Faria 

(2017) cita que durante a década de 1990 também houve um aumento da participação da 

sociedade civil, tendo em vista o “Ciclo Social” de Conferências da ONU, as conversas 

para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e a consolidação da 

agenda de desenvolvimento sustentável, além de que, embora ainda não existam 
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ferramentas consolidadas para discutir de modo amplo e democrático a pauta 

internacional do Brasil, o Itamaraty e o Executivo se atentam para a atual reivindicação de 

participação direta no processo de formulação por parte da sociedade.  

Desta maneira, os partidos políticos e, consequentemente, seus respectivos 

lideres, passaram a devotar uma maior atenção aos assuntos internacionais em suas 

agendas e planos de governo, contribuindo para que a política externa passasse a se 

tornar mais politizada, gerando discussões e controvérsias tanto na sociedade quanto no 

próprio aparelho burocrático brasileiro. É inegável que a opinião pública consiste em um 

dos vetores da politização da política externa brasileira, muito embora ainda existam 

poucas pesquisas sobre esta influência. Tendo em vista esta nova fonte de legitimidade 

oriunda do amadurecimento da democracia, Belém Lopes (2014) conclui que a 

formulação da política externa brasileira se encontra pressionada não somente pelas 

reinvindicações democráticas, mas também “pela complexificação das relações 

internacionais modernas, o que poderá erodir, por dentro e por fora, a antes indisputada 

primazia da elite aristocrática na definição do que seja a proverbial ‘razão de Estado’” 

(BELÉM LOPES, 2014, p. 485). 

 

O termo “Interesse Nacional” em xeque 

 

Como é natural em um ambiente democrático, no decorrer deste processo de 

politização, discrepâncias entre os modelos de política externa propostos ficaram mais 

evidentes, colocando em xeque o conceito de que o Estado deveria ser considerado um 

ente uno e coeso e tendo em vista um único objetivo: “O Interesse Nacional”, ou razão de 

Estado, como descreve Belém Lopes (2014). Moravscik (1997) em uma de suas obras, já 

afirmava que sua vertente teórica “rejeita a utópica noção de que exista uma automática 

harmonia de interesses entre indivíduos e grupos na sociedade” (MORAVSCIK, 1997, p. 

517, tradução do autor)2. Sobre o termo, Pinheiro e Milani (2015) enunciam a fragilidade 

dos argumentos dos defensores de sua utilização:  

 

                                           
2 “Liberal theory rejects the utopian notion that an automatic harmony of interest exists among individuals 

and groups in society” (MORAVSCIK, 1997, p. 517). 
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A ambiguidade do interesse nacional diz respeito, porém, à tentativa de construir 
objetivos e atribuí-los à nação como um todo, como se não houvesse 
discrepâncias, no tempo e no espaço, entre distintos cidadãos nacionais, que 
também são sujeitos de classe, de gênero, raça, etnia, crença ou religião. Como 
questionam os historiadores franceses, o interesse nacional, ou os chamados 
“interesses superiores do Estado”, tão frequentemente invocados por estadistas e 
diplomatas, não seriam, salvo raros casos, um meio para disfarçar interesses 
infinitamente menos nobres ou, pelo menos, interesses particulares? (PINHEIRO, 
MILANI, 2015, p. 17) 
 

Todos estes fatores nos levam a refletir sobre a politização da política externa 

brasileira, mas que também poderia ser conceituada como partidarização, em termos 

mais atuais. Como dito, o processo de redemocratização no Brasil foi um fator importante 

para que fosse ocasionada esta conjuntura. Porém, na história recente da política externa 

brasileira, não faltam exemplos de direcionamento da política externa conforme os 

interesses do governante em exercício, como será abordado no trecho seguinte do 

presente artigo. A política externa sem dúvida é um dos mecanismos de afirmação e 

também de construção de identidade de um determinado governo. Neste sentido, Danese 

(2017), em seu notável livro, cita que um dos fatores que levam o líder a devotar 

consideráveis esforços à política externa se deve ao fato de que 

 

(...) procuram explorar todas as formas possíveis de acentuar sua individualidade 
e o seu papel histórico. Esses mandatários se valem de todos os instrumentos 
disponíveis para ampliar o seu prestígio político e sua força eleitoral – além de, 
muitas vezes, convém não esquecer, buscarem razões para ocasionalmente 
afastar-se das lides da política interna” (DANESE, 2017, p. 84) 
 

Há os que defendem, para supostamente proteger o aspecto de continuidade da 

política externa brasileira, que o Itamaraty desfrute de exclusividade para a formulação. 

Contudo, esquecem-se de que cabe ao presidente da República nomear seu ministro, 

escolha que será feita de acordo com a convergência de ideias. Dessa maneira, entre 

outras funções, o Ministro ficará responsável por assessorá-lo na formulação, conferindo 

ao presidente, segundo Danese (2017) “credibilidade e autoridade” às políticas adotadas 

por seu governo.  

Voltando o olhar sobre a história da política externa brasileira e utilizando o termo 

“ideologização”, Milani (2015) ressalta que a questão da politização na escolha do 

Ministro das Relações Exteriores não é um fato recente:  

Falar da ideologização da PEB é chover no molhado: Basta lembrar a atuação de 
lideranças como Oswaldo Aranha, San Tiago Dantas, Juracy Magalhães ou, mais 
recentemente, Celso Lafer, Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia, todos atores 
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políticos escolhidos para implementar as agendas da PEB em virtude da lealdade 
política e de alinhamentos com o ideário do presidente (MILANI, 2015, p. 2). 
 

Um olhar em direção ao passado recente evidencia que com a popularização dos 

assuntos internacionais e a consequente participação mais efetiva da sociedade civil, a 

politização da política externa passou a ser notada com maior facilidade. 

 

A partidarização na prática 

 

Como exemplo, embora Fernando Henrique Cardoso, filiado ao Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), tivesse implementado as diretrizes de sua preferência, já 

neste período se começava a notar a descentralização decisória e maiores divergências 

sobre as melhores ações. Cervo e Bueno (2015) ilustram esta situação:  

Além de haver-se enfraquecido em razão da discordância interna e da prevalência 
de pensamento externo à casa, o processo decisório em política exterior do 
Itamaraty perdeu força (...) na medida em que as decisões nas áreas da 
alfândega, das finanças externas e da abertura empresarial foram deslocadas 
para as autoridades econômicas, que aplicavam diretrizes monetaristas e liberais 
com desenvoltura e com consequências sobre a organização nacional (CERVO; 
BUENO, 2015, p. 488). 

 

 Cabe ressaltar que, neste período, a política externa era fortemente influenciada 

pela globalização e a ascensão do liberalismo econômico. Esta influência pode ser 

exemplificada pelo fato de que, neste período, segundo Vigevani, Oliveira e Cintra (2003): 

“optar pela ALCA ou pela área de livre comércio com a União Europeia implicava 

contribuir para o estabelecimento e para o pleno funcionamento de um regime 

internacional de liberalização comercial” (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003, p. 5). Tal 

modelo de inserção internacional não prevaleceu sem que houvessem discordâncias 

também no meio diplomático, como Cervo e Bueno (2015) também evidenciam: “O 

pensamento crítico que emergiu com força durante o governo de Itamar Franco 

prosseguiu nas manifestações de Rubens Ricúpero, Celso Amorim, Luiz Felipe de Seixas 

Corrêa e outros embaixadores (...)” (CERVO; BUENO, 2015, p. 488).  

Quanto à participação popular, Vigevani e Cepaluni (2016) afirmam que neste 

período “houve maior entrosamento entre o MRE e outros ministérios, integração mais 

intensa de professores universitários com preparação especializada, de escritórios, de 
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empresas, de sindicatos e de ONGs – ainda que não alcançando o nível necessário” 

(VIGEVANI, CEPALUNI, 2016, p. 96). 

 No governo seguinte, exercido por Lula da Silva, filiado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), muitas ideias foram revistas e um novo modelo de inserção foi 

implementado. Liderado por Celso Amorim, então crítico da política externa do governo 

anterior, o Ministério das Relações Exteriores passou a buscar exercer de maneira distinta 

sua influência no ambiente internacional, desta vez mais ligadas às diretrizes do partido 

que passava a ocupar o Executivo. Almeida (2004) ilustrava essa nova abordagem: 

 

Do ponto de vista do conteúdo, a diplomacia do governo Lula apresenta uma 
postura mais assertiva, mais enfática em torno da chamada defesa da soberania 
nacional e dos interesses nacionais, assim como de busca de alianças 
privilegiadas no Sul, com ênfase especial nos programas de integração na 
América do Sul e do Mercosul, com reforço consequente deste no plano político. 
Tudo isso não deve surpreender os observadores mais argutos, pois que estas 
propostas figuram nos documentos do PT há praticamente vinte anos, por vezes 
nos mesmos termos e estilo (até na terminologia) que os atualmente proclamados, 
coincidindo, portanto, com a política externa praticada pelo governo Lula 
(ALMEIDA, 2004, p. 4). 
 
 

 Desta maneira, a política externa de Lula da Silva buscou orientar seus esforços 

para que o Brasil conquistasse uma maior representatividade no cenário internacional, 

além disso, democratizando a globalização e os benefícios da ordem internacional (Cervo; 

Bueno, 2015), porém, não sem que este modelo despertasse sérias discordâncias no 

meio diplomático.  

Enumerando por meio de uma forte crítica os supostos objetivos da então mudança 

da política externa brasileira, Celso Lafer (2009) afirma que dois deles eram: (1) 

“identificar no PSDB o inimigo político com o qual cabe travar (...) em todos os campos 

uma guerra pública” e (2) “glorificar o presidente Lula, desconstruindo politicamente FHC, 

conferindo ao seu significativo legado diplomático a característica de uma ‘herança 

maldita’”(LAFER, 2009, p.A2). Por outro lado, Celso Amorim (2003), ministro das relações 

exteriores de Lula da Silva, afirmava já em seu discurso de posse sua visão de 

protagonismo brasileiro no ambiente internacional:  

 

Nossa política externa não pode estar confinada a uma única região, nem pode 
ficar restrita a uma única dimensão. O Brasil pode e deve contribuir para a 
construção de uma ordem mundial pacífica e solidária, fundada no Direito e nos 
princípios do multilateralismo, consciente do seu peso demográfico, territorial, 
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econômico e cultural, e de ser uma democracia em processo de transformação 
social. (BRASIL, 2003, p. 4, grifo do autor). 
 

 É importante salientar o paralelo, feito pelo então ministro, das diretrizes da política 

externa com as políticas sociais implementadas pelo governo de Lula da Silva, fazendo 

com que a política doméstica se tornasse uma forma de legitimação das novas diretrizes 

das relações internacionais do Brasil.  

 Até mesmo no decorrer do mandato de Michel Temer, podemos perceber a 

ampliação da repercussão das relações exteriores. Um dos objetivos de seu governo era 

dissociar sua abordagem das de seus antecessores, pois Lula da Silva e Rousseff 

compartilhavam de ideais bastante semelhantes, porém, sem que a última devotasse 

grande atenção às relações exteriores (SARAIVA, 2014). As novas diretrizes 

estabelecidas pelo governo, tornaram ainda mais evidentes o aumento das divergências 

entre os modelos implementados na arena internacional. José Serra (2016), então 

Ministro das Relações Exteriores, já enfatizava em seu discurso de posse a busca por 

esta dissociação: 

(...) a diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os 
legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia, a 
serviço do Brasil como um todo e não mais das conveniências e preferências 
ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior (...) (BRASIL, 
2016b, p. 2) 

 

 Podemos compreender, analisando o contexto conturbado em que o país se 

encontrava, que tais diretrizes buscavam atingir uma parcela da sociedade civil, 

descontente com os rumos tomados anteriormente. Casarões (2017) exemplifica esta 

abordagem comentando sobre a diferença da intensidade e criticismo em relação à 

Venezuela, visto que esta mudança atacaria “frontalmente o legado petista e atrai o 

eleitorado anti-PT” (CASARÕES, 2017, p. 4). 

Conclusão 

 Todos estes fatores demonstram que a politização da política externa é uma 

realidade presente na democracia brasileira. Desta forma, analisar a política externa 

voltando o olhar para a realidade doméstica consiste numa importante ferramenta para 

compreender as diretrizes e objetivos dos respectivos modelos adotados. Torna-se 

evidente, nas duas últimas décadas, a necessidade de os governos relativizarem ou até 

mesmo contestarem os modelos de inserção internacional do governo anterior como uma 
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forma de afirmação. Sobre o insulamento do Itamaraty na formulação da política externa, 

cabe lembrar que o órgão tem selecionado reivindicações sobre seu modo de atuação, se 

tornando mais permeável na medida em que estabelece canais de diálogo com os demais 

órgãos governamentais mais influenciados pela dinâmica partidária. Estes tem participado 

da formulação do modelo de inserção internacional do país, ainda que sob a tutela do 

Itamaraty, que permanece como ator central no processo decisório (Belém Lopes, 2014). 

Tendo em vista a realização da eleição para Presidente da República no ano de 2018 e a 

notória rejeição aos modelos de política externa anteriores, é previsível que haja uma 

forte mudança de direcionamento no que diz respeito aos temas internacionais. 

Carecendo de pragmatismo, o novo governo, quando finalizado este artigo, sinaliza que 

será guiado por pautas exageradamente ideológicas e anacrônicas, contradizendo o 

discurso eleitoral e prejudicando a reputação do país do ambiente internacional. Assim, é 

bastante previsível que a partidarização da política externa se intensificará ainda mais nos 

próximos anos. 
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