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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas entre 

os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e provocadora.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais e seus pesquisadores 

convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A 

finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a 

discussão sobre Política Externa de Dilma Rousseff, tema mais votado pelos estudantes para fazer parte 

dos debates em 2015/1. 

 

 

Boa leitura! 
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A Política Externa do Partido dos Trabalhadores para a América Latina 
Pedro Casas Vilela Magalhães Arantes1 

 

A América Latina passou por mudanças significativas no século XXI. Tais mudanças, que são explicadas 
por diversos fatores, podem ser compreendidas a partir da ascensão de partidos e de lideranças de 

esquerda e de centro-esquerda, fato que, segundo Silva (2010), merece atenção devido ao grande número 

de países envolvidos. Tal ascensão, por sua relativa sincronia e delimitação regional, constitui em si 

mesma um processo sociopolítico único, que pode ser compreendido em seu conjunto (uma “vaga” de 

esquerda a percorrer a região), com diversas características coincidentes – mas com suas especificidades 

locais (SILVA, 2010, p.1). 

 

Essa ascensão de países de esquerda e centro-esquerda, apesar de ser um movimento de relativa 

sincronia, é importante destacar, não é homogêneo e uniforme. Tanto a natureza como a trajetória 
percorrida por esses movimentos são diferentes e, mesmo que haja uma simultaneidade nos eventos, em 

cada país ocorre de maneira distinta e deixa resultados diferentes, principalmente no que diz respeito às 

reformas estruturais e à qualidade da democracia (LANZARO, 2007). Dentro desse contexto, em 2002, 

mais precisamente, Luís Inácio Lula da Silva é eleito, sob uma plataforma de esquerda, presidente do Brasil 

pelo Partido dos Trabalhadores. Sua vitória representou, assim como foi em boa parte da América do Sul, 

diversas mudanças tanto no plano interno, quanto externo. Lula e Celso Amorim, o ministro das Relações 

Exteriores do Brasil durante os dois mandatos de Lula, procuraram adotar, segundo Cervo (2011), um novo 

padrão de atuação internacional para o país “a fim de promover a inserção independente do país (CERVO, 

2011, p. 525)”, e cujas consequências são notáveis tanto no nível global quanto regional. 
 

O eixo global da Política Externa Brasileira 
 
 O novo padrão no qual a inserção brasileira ficou caracterizada, segundo Amado Cervo (2011), 

como multilateralismo da reciprocidade. Esse modelo brasileiro de inserção internacional aplica-se a 

diversas esferas dentro da ordem internacional, indo desde temas econômicos, à segurança, passando 

também por direitos humanos, questões ambientais e comerciais.  

                                                
1 Mestrando em Relações Internacionais pela PUC Minas. 
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Segundo Cervo (2011), no entanto, vale ressaltar que esse conceito desenvolvido pela diplomacia 

brasileira, apesar de ter origem a partir do comércio e segurança, vai se estender para as demais esferas 

supracitadas, e que tem em sua essência a existência de regras como fundamental para o ordenamento 

internacional, sendo a elaboração conjunta dessas regras como condição para a garantia de reciprocidade 

de efeitos em detrimento da prevalência da disparidade de poder em benefício das grandes potências.  

Dentro desse eixo, podemos mencionar algumas iniciativas, como criação e estabelecimento de coalizões, 

além de exercer papel de liderança nas mais diversas negociações globais. Há a criação do G20 em 

Cancun, em 2003; reaproximação estratégica do continente africano, liderança brasileira na MINUSTAH 
(Haiti); Formação do G4, juntamente com Índia, Alemanha e Japão, cujo intuito era a reforma do CSONU; 

formação do agrupamento político BRICS; formação do IBSA; e também um novo padrão de 

relacionamento com a região sul-americana (CERVO, 2011). 

 

De modo geral, podemos perceber ênfase na Cooperação Sul-Sul, apesar de não se afastar 

completamente do Norte. Por exemplo, o período entre 2003-2012, que engloba os governos dos 

presidentes Bush e Obama nos Estados Unidos e dos presidentes Lula e Dilma no Brasil, foi considerado 

estratégico, o que caracterizou uma inédita fase na relação entre os dois países (HIRST, 2010; 

PECEQUILO, 2012). 
  

O lugar da América do Sul na Política Externa Brasileira 
 
A América do Sul figurou como uma das prioridades dentro da política externa brasileira no governo Lula 

desde o início de seu mandato. Na verdade, segue-se uma tendência cujo início se deu ainda no governo 

FHC, apesar das diferentes abordagens de cada governo em relação à integração regional e a formação de 

blocos. Para Saraiva (2010, p.15), os processos de integração regional “assumiram diferentes formatos 

baseados em percepções políticas que se consolidaram na região na década de 2000, incorporando outras 

dimensões e prioridades”. 
 

De modo geral, podemos mencionar dois casos que evidenciam essa nova abordagem em relação às 

iniciativas na região, o Mercosul e a UNASUL. Em relação ao Mercosul, aspectos sociais e políticos e 

estratégicos emergem no século XXI, evidenciado pela criação do FOCEM (Fundo para a Convergência 

Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul) e o Mercosul Social (BAENA SOARES, 2014). O 

governo de Lula reflete a coexistência das correntes autonomista/pró-desenvolvimentismo e progressistas. 
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Esta combinação articula, por um lado, “a visão autonomista formulada basicamente no Itamaraty que 

percebe a integração sul-americana sob a liderança brasileira (...) Sua prioridade não é o comércio, mas 

sim o desenvolvimento”. (SARAIVA, 2010, p.10). 

 

Já a UNASUL é apresentada por Saraiva (2010, p.12) como a iniciativa se “aproxima mais de um 

instrumento de governança regional que dos padrões clássicos de integração”. O projeto embrionário da 

UNASUL teve início ainda no governo FHC, com o objetivo central de criação de uma comunidade sul-

americana. Porém, como destaca Saraiva (2010), foi apenas a partir da eleição de Luís Inácio Lula da Silva 
que o governo brasileiro foi mais ativo a fim de empreender esforços na institucionalização. 

  

Nos últimos anos, a UNASUL vem, progressivamente, unificando comportamentos dos países da região. 

Vem desempenhando um papel importante frente às situações de crise no continente; seja de política 

doméstica (como no caso da Bolívia) ou de relações de fronteira (como no caso de Venezuela e Colômbia). 

A criação do Conselho de Defesa Sul-Americano em seu interior, por iniciativa do governo brasileiro, tem 

contribuído para maior aproximação entre os países da região no campo militar, assim como colocou o 

Brasil no centro da agenda de segurança regional (SARAIVA, 2010, p. 12). Percebemos, portanto, que o 

Brasil procurou exercer um papel de liderança no âmbito regional e cuja projeção, segundo Cervo (2011, p. 
548), partiria da América do Sul, avançaria “para alianças com outras regiões com o fim de realizar sua 

meta de país globalista”. 
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Política Externa Brasileira para os Países Africanos: Uma Política Africana? 
Pedro Andrade Matos2 

 

No período da Política Externa Independente (PEI) (1961-1964), formula-se a “política africana” do Brasil. 
Essa política apresenta-se de forma singular na história da diplomacia brasileira, já que não existe, ou 

raramente é tratada pela literatura, outra política de dimensão continental. Sendo assim, questiona-se, 

quais as variáveis contextuais precisam ser mobilizadas para entender a “política africana” do Brasil. A 

hipótese é que a “política africana” corresponde a um arquétipo desenhando a partir da década de 1960, 

que ilustra a imprecisão inicial da política externa brasileira em definir os seus objetivos e seus alcances; “o 

grande problema da política externa brasileira (...) foi sempre a carência de um projeto e de uma estratégia 

de inserção global, de médio ou de longo prazo” (MIYAMOTO, 2011, p. 3). A “política africana” do Brasil 

ocupa “um capítulo especial e distinto das demais políticas externas brasileiras” (SARAIVA, 1993, p. 219), 

criada a partir da ilusão de uma África em transmutação política. Neste sentido, é preciso também 
compreender o significado da luta de libertação nacional dos países africanos no final da década de 1950 e 

início de 1960, na qual se forja a ideia de uma África unida.   

 

A formulação da PEI pelo Jânio Quadros (1961) marcaria a “quebra do silêncio” nas relações Brasil-África 

(SARAIVA, 1996). O Brasil começa a reconhecer a importância da autodeterminação dos povos do Terceiro 

Mundo, esforça-se para um melhor diálogo entre as potências mundiais na resolução dos conflitos 

coloniais, ainda que de forma tímida, sem desafiar com veemência o status quo dessas potências.  De 

qualquer modo, o país almejaria representar o mundo afro-asiático, em razão da sua configuração interna: 

vasta população negra “convivendo harmonicamente” (DÁVILA, 2011). Ao mesmo tempo, o presidente 
Jânio Quadros realçava que, pela formação histórica, cultural e cristã e pela situação geográfica, a nação 

era notadamente ocidental. Por isso, o país reunia melhores condições para representar econômica e 

politicamente as duas regiões: “creio que é precisamente na África que o Brasil pode prestar o melhor 

serviço aos conceitos de vida e métodos políticos ocidentais” (QUADROS, 1961, p. 6).  

 

Todavia, de qual África está-se falando? A África como uma única região é uma representação precária. A 

própria região é uma ilusão (BOURDIEU, 1992). Ou, uma “construção política”. Na realidade, o mundo 

como representação é uma afirmação não absoluta, pois ele está em constante transformação, trata-se de 

                                                
2 Doutorando em Relações Internacionais pela PUC Minas. 
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“um campo aberto de luta entre os grupos sociais e seus membros” (CHARTIER, 1991, p. 184). De acordo 

com este autor “a representação é perturbada pela fraqueza da imaginação”. Justamente, porque em se 

tratando da África, esta estava se modificando. Contrariando a visão ocidental, o homem africano não é um 

prisioneiro, “de um processo estático ou de um retorno cíclico (...) o tempo é o lugar onde o homem pode, 

sem cessar, lutar pelo desenvolvimento de sua energia vital.” (HAMA; KI-ZERBO, 2010, p. 33). E naquele 

momento a liberdade política era vital para a raça negra, raça esta subalternizada e ignorada na sua 

condição de autodeterminação. Porém, rotular o continente como uma região de raça negra “é perigosa na 

prática e enganosa na teoria: a unidade africana e a identidade africana precisam de bases mais seguras 
do que a raça.” (APPIAH, 1997, p. 245), na medida em que essa mesma África é heterogênea na sua 

constituição racial e social e composta por outras regiões, como a Árabe e a Magrebe.   

 

De fato, a África em si encontrava-se em um momento singular – as lutas de libertação nacional. E, uma 

vez que o inimigo era um gigante, muito bem aparelhado, restaria ao continente defender-se, desde que 

todos os países articulassem, ou amalgamassem numa grande “unidade africana”, constituindo uma 

unidade forte e coesa. Internamente, isso “produziu uma crise na identidade nacional, e exaltação de uma 

nacionalidade africana e uma lealdade estatal” (PINTO, 2008, p. 217) e a rápida transição para a 

independência criou uma sociedade africana sem identidades nacionais diferenciadas (BERVOETS, 2011), 
o que, em parte, acabou projetando uma imagem de países africanos com a mesma realidade sociopolítica. 

E, em certa medida era.  No entanto, seria preciso conhecer melhor as realidades dessas regiões 

(MOORE, 2010) para a formulação de uma real política externa, na medida em que no Brasil, a região afro-

asiática só existiria em cabeçalhos ou notícias de jornal (FILHO; LESSA, 2007). 

 

 A África ainda era um "lugar imaginário", “que se refletia na cultura brasileira” (DÁVILA, 2011, p. 15), mas 

sem um sustentáculo interno: o negro era um figurante sem nenhum papel numa peça trágica, se não 

cômica, em que também na ornamentação do palco elementos das culturas negras eram postos de lado. 

Se havia um interesse em descobrir o continente era muito mais ligado ao “sabor dos quitutes, a 
sinuosidade dos requebros das mulheres negras e os costumes bizarros da gente que ultrapassava o 

Atlântico tanto tempo atrás.” (SARAIVA, 1996, p. 96).  Décadas antes Romero (1932) havia apontado: “é 

uma vergonha para a ciência no Brasil que nada tenhamos consagrado de nossos trabalhos ao estudo das 

línguas e religiões africanas”.   
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Neste contexto, a “política africana” parece surgir numa ausência de concretude. O interesse era embalado 

pelo "idealismo e não pela experiência prática". “Era uma intelectualidade que se dizia de esquerda, mas 

não tinha nenhuma esquerda combatente. Combater o que? Como?” (LINHARES apud DÁVILA, 2011, p. 

70). A África era imaginada. E assim como qualquer política externa, que visa à conformação de interesses 

nacionais, a “política africana” sustentaria o anseio de uma política externa independente. O próprio 

Quadros (1961) havia afirmado, não era uma "solidariedade platônica", “mas porque está de acordo com os 

interesses nacionais brasileiros”.  

  
Numa mensagem dirigida ao Congresso Nacional em 15 de março de 1961, Jânio Quadros definiu a 

política africana como um “instrumento contra o colonialismo e o racismo e sublinhou o apoio brasileiro à 

autodeterminação dos povos da África.” (SARAIVA, 1993, p. 221).  Neste contexto, o diplomata Sérgio 

Corrêa do Lago apontou que a missão do Itamaraty a essas regiões (Ásia e África) deveria incluir 

brasileiros de origem afro-asiática, incluindo um descendente oriental, um árabe e outro genuinamente 

africano (FILHO; LESSA, 2007). Para isso, Quadros nomeia o jornalista Raymundo Souza Dantas, um 

negro, como representante do país no Gana (1961). A nomeação fora vista como a manifestação clara de 

um país racista ao olhar do então Presidente do Gana, Kwame Nkrumah (1960-1966), sugerindo que o 

Brasil enviasse negros para a Suíça, para os países brancos, uma vez que o negro não participava dos 
benefícios sociais e nem ocupava cargos de destaques no governo brasileiro.  

 

Essa indicação demonstraria a leitura truncada feita pelo Brasil referente à dinâmica sócio-racial nos países 

africanos. E o produto final da “política africana” do Brasil não foi mais além da abstenção dos votos na 

ONU referente aos assuntos angolano e argelino. O Brasil “vacilara, em detrimento das suas relações 

anteriores com o Portugal” (CERVO; BUENO, 2002, p. 321).  Porém, vale reconhecer a inovação do 

presidente Quadros em relação à África em um espaço de tempo tão curto, pois o seu governo teve menos 

de sete meses; e a construção de um ideário africano que passou a ser replicados pelos governos 

subsequentes de acordo os seus interesses.  
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Herança Histórica e Politica Externa Brasileira Contemporânea:  
o Brasil e o Estado Islâmico 

Luiz Henrique Dias da Silva3 

 

Este pequeno texto propõe uma breve análise da política externa brasileira em relação ao Estado Islâmico 

(EI - ou ISIS, na sigla em inglês), grupo paramilitar que reivindica parte dos territórios sírio e iraquiano. Não 

se pretende inferir sobre a legitimidade ou não das reivindicações do ISIS, cujas ações contra civis e 

militares e, especialmente, contra cristãos e não praticantes do islamismo mais ortodoxo levam a 

comunidade internacional a percebê-lo como o mais violento grupo terrorista da história mundial. O que se 
busca é identificar no discurso contemporâneo da política externa brasileira como o acervo diplomático 

permanente influencia e transforma-se nas categorias cognitivas segundo as quais os tomadores de 

decisão brasileiros interpretam as relações internacionais e a inserção do Brasil no arranjo da sociedade de 

Estados (MELLO E SILVA, 1998). 

 

Segundo Alexandra de Mello e Silva (1998), uma proposta metodológica de análise de política externa deve 

viabilizar a conexão entre os níveis cognitivo e comportamental dos tomadores de decisão de um Estado, 

neste caso o Brasil pela voz da presidente Dilma Rousseff. A autora aponta que é necessário definir 
questões de natureza metodológica que levem o analista a identificar nas ideias, discursos, valores e 

identidades historicamente construídos os processos cognitivos que levam ou levaram às decisões. Ao 

mesmo tempo, essa análise deve ser coadunada com a relevância do pensamento dos tomadores de 

decisão, de modo a estabelecer o necessário nexo entre ideias e comportamentos.  

 

Neste sentido, o discurso oficial da presidente Dilma Rousseff, proferido durante a abertura da 69ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 24 de setembro de 2014, será analisado segundo as 

ferramentas da Análise de Política Externa (APE). A APE é subárea das Relações Internacionais que, 

desde os anos 1950, coloca em cheque a concepção realista do Estado unitário, cuja voz em política 
externa não contempla aspectos subjetivos e subestatais (HERZ, 1994). Ressalte-se a associação do 

posicionamento brasileiro em relação ao ISIS aos ideais, valores e identidade historicamente construídos 

pela diplomacia brasileira desde a fundação da Liga das Nações (MELLO E SILVA, 1998, p. 148).  

 

                                                
3 Mestrando em Relações Internacionais pela PUC Minas. <luizenrique.dsilva@gmail.com>. 
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Dilma Rousseff condena o uso da força 
  

No discurso de abertura da 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas, proferido “um dia depois de os 

Estados Unidos da América (EUA) terem realizado ataques aéreos contra posições do grupo jihadista 

Estado Islâmico (EI) na Síria” (CARTA CAPITAL, 2014), a presidente Dilma reforçou a já tradicional posição 

antibélica brasileira e a crença em mecanismos pacíficos de resolução de controvérsias. Segundo a 

presidente, vige na comunidade internacional uma extrema incapacidade em lidar tanto com conflitos 

históricos quanto em impedir o surgimento de novas crises. Em uma clara alusão aos EUA, a presidente 
citou casos como o da Palestina, o massacre de civis na Síria, a desestruturação do Iraque após a morte 

de Saddam Hussein, o impasse na Líbia e a situação da Ucrânia como provas da incapacidade de sua 

geração de líderes em resolver velhos problemas (CARTA CAPITAL, 2014).  

 

O pronunciamento de Dilma ressaltou que o uso da força não atinge as causas profundas dos conflitos, 

mas os acirra. Além disso, a intervenção militar não é o caminho para a paz e sim para o aumento no 

número de vítimas de catástrofes humanitárias. Afirmando que o Brasil está apto a contribuir para um 

ambiente internacional mais pacífico, em que o ano de 2015 seria o marco desta iniciativa, Dilma Rousseff 

aproveitou a ocasião para mais uma vez pressionar pela reforma do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU). O Conselho de Segurança tem dificuldades em promover 

soluções pacíficas para os conflitos. É necessária uma reforma profunda do Conselho para superar a 

paralisia atual. Este processo já demorou muito (ROUSSEFF apud CARTA CAPITAL, 2014).   

 

Cabe lembrar que, por ocasião da abertura da Assembleia da ONU, a presidente pôde fazer um discurso 

enérgico em que reiterava as qualidades sociais transformadoras da política brasileira, tendo tirado o país 

do mapa da fome da Organização das Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). Dilma destacou “a 

valorização dos salários, o aumento dos empregos e as políticas sociais e de transferência de renda” 

(CARTA CAPITAL, 2014) como comprovadores das credenciais brasileiras para assumir compromissos de 
liderança pacífica no cenário internacional. Ao se referir à crise econômica e financeira, a presidente, no 

entanto, a associou à falta de dinamismo da economia global e não especificamente a problemas de 

condução da política econômica brasileira.  

 

Conclusão 
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Retornando aos preceitos metodológicos de Alexandra Mello e Silva (1998), tanto o discurso pacifista 

quanto a menção à necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU mostram que o 

comportamento de política externa da presidente Dilma é perfeitamente associado à herança cognitiva 

histórica da diplomacia brasileira. Neste sentido, a chefe de Estado tão somente aproveita-se de um conflito 

contemporâneo, ataques aéreos norte-americanos contra o Estado Islâmico sob o pretexto de intervenção 

humanitária, e a atuação do Conselho de Segurança da ONU para expressar as concepções nacionais das 

noções de papel, status e pertencimento do Brasil ao sistema internacional (VERTZBERGER, 1990). 

Assim, projeta-se no ambiente externo, por meio do discurso de eficiência, a imagem idealizada da 
identidade nacional em termos de “atributos culturais, econômicos, demográficos, geográficos e político-

econômicos” (MELLO E SILVA, 1998, 148).  

 

Em suma, em momentos históricos distintos, 1921 – 1926, 1944 – 1947, 1994 – 1998  e anos 2000, o Brasil 

defendeu argumentos diplomáticos semelhantes para a sua ascensão ao primeiro time das nações 

concertantes do sistema internacional. Os momentos históricos aqui mencionados são o imediato pós-

Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações; a criação da ONU sobre as cinzas da Liga 

ainda durante a Segunda Guerra; a virada de uma estrutura multipolar para a bipolaridade da Guerra Fria e 

o momento contemporâneo em que se recupera a crença em arranjos multilaterais e em instituições que 
reflitam a nova ordem mundial. Vale ressaltar que pelo menos os três primeiros períodos analisados são de 

transformações estruturais, além de o ambiente doméstico brasileiro ser bem diverso em cada momento.  

Cabe dizer nestas poucas linhas que, independente das conjunturas internacional e doméstica e dos 

diferentes regimes e direcionamentos políticos do Brasil, seus formuladores de política externa e tomadores 

de decisão aproveitaram momentos de crise estrutural do sistema internacional para reiterar a noção de 

identidade, status e pertencimento do país como intrinsecamente ligadas ao protagonismo em termos de 

decisão na política internacional. Uma análise mais aprofundada dos períodos aqui mencionados mostra, 

no entanto, que houve nestes momentos o que Richard Little e Steve Smith (1988) denominam 

misperception.  
 

Por esta perspectiva, o Brasil teria sofrido de uma má percepção ao comunicar sua política externa frente 

às diferentes situações históricas. Houve, por assim dizer, “discrepância entre o mundo real (objetivo) e sua 

representação mental (subjetiva)” (MELLO E SILVA, 1998, p. 143). Esta análise de misperception, porém, 

atualizada para o discurso oficial brasileiro frente à ameaça do Estado Islâmico, fica para a oportuna 

discussão levantada pelo Observatório do Cidadão Global do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI 
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BH). Lembrando, obviamente, que uma discussão mais aprofundada também deveria incluir os eixos 

conceituais da Política Externa Brasileira, extensamente debatidos por intelectuais ligados à histórica e 

influente Revista Brasileira de Política Internacional, bem como ao pensamento de Amado Luiz Cervo 

(2003; 2014) e Clodoaldo Bueno (CERVO; BUENO, 2002).  
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