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O Boletim RI Up2Date 

 

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

que visa a 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, por fim escolhidos pelo voto dos estudantes. As questões levantadas 

são discutidas em mesas redondas entre os alunos, estimulados pelos professores a construírem uma 

discussão informal e provocadora.  

 

Para enriquecer os debates, o corpo docente do curso de Relações Internacionais e seus pesquisadores 

convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios 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 

discussões sobre Política Externa do Brasil na Crise e sobre as Eleições Americanas, os temas mais votados 

pelas alunos e alunos do Curso para integrarem os debates em 2016/2. 

 

 

Boa leitura! 
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A Política Externa Brasileira Contemporânea sob a Constituição de 1988 

Daniela Secches1 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF88) celebrou o processo de mudança de regime de governo pelo 

qual o Brasil passou após vinte e um anos de autoritarismo. O documento busca nortear a maneira 

pela qual o novo Estado, enquanto existência objetiva do poder político, organizaria sua vida 

institucional, bem como indica os direitos a partir de então compreendidos como fundamentais pelo 

país. Com essa dupla função em mente, seu artigo 4º (Quadro 1) indica quais são os princípios que 

regem as relações internacionais do Brasil.  

 

Quadro 1. Princípios constitucionais das relações internacionais do Brasil. 

 

O quadro principiológico trazido pela carta constitucional nesse dispositivo deveria servir como base 

normativa para o planejamento da Política Externa Brasileira (PEB) dos períodos subsequentes. 

Enquanto instrumento que procura realizar no exterior demandas domésticas não satisfeitas 

nacionalmente (ARENAL, 1990), a política externa deveria, portanto, estar alinhada com as 

diretrizes legais fundamentais do Estado que a constitui. Por outro lado, percebe-se, igualmente, 

momentos em que os contextos global e regional impõem ou possibilitam a um dado país uma 

                                                 
1 Professora da graduação em Relações Internacionais UniBH.  

CF88, art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: 
 I - independência nacional; 
 II - prevalência dos direitos humanos; 
 III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
 V - igualdade entre os Estados; 
 VI - defesa da paz; 
 VII - solução pacífica dos conflitos; 
 VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
 IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
 X - concessão de asilo político. 
 Parágrafo único. 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. 
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abordagem mais pragmática sobre a visão normativa de sua inserção. Afinal de contas, entende-se 

como inerente à função legal sua constituição sócio-política mediativa. 

 

A despeito de seu consequente caráter circunstancial, um interesse exercício analítico é contrapor 

os princípios do artigo 4º da Constituição Federal Brasileira a algumas decisões subsequentes que 

foram tomadas no âmbito da PEB. Não se trata aqui de concluir sobre a (i)legalidade das ações do 

Estado diante de sua carta constitucional. Antes, o objetivo é propor apenas breve esforço de 

comparação das diretrizes lançadas pela chancelaria contemporânea de José Serra (Quadro 2), 

com vistas a identificar tendências de aproximação ou de revisão da interpretação sobre essas 

normativas. 

 

Figura 2. As dez diretrizes de política externa brasileira segundo o Governo Temer (SERRA, 2016). 

 

 

O primeiro inciso constitucional versa sobre a independência nacional. Desde o período imperial, 

uma inserção autônoma marca grande parte da história diplomática brasileira. No entanto, a 

interpretação sobre o real significado dessa inserção variou entre os governos.2 As diretrizes 

lançadas por José Serra em maio de 2016 aparentam propor uma despartidarização da política 

externa brasileira como forma de resguardar a independência, em sua diretriz 1. A princípio, esse 

                                                 
2 O embaixador Gelson Fonseca Júnior (1998) qualifica o período de Costa e Silva como de autonomia pela distância, 
em função das decisões brasileiras de se afastar de compromissos internacionais multilaterais. Vigevani e Cepaluni 
(2007) caracterizam os anos 1990 como de autonomia pela participação, em um movimento de renovação de 
credenciais que visava romper com a imagem deixada pelo período ditatorial. Os mesmos autores ainda denominam a 
gestão de Lula da Silva como momento da autonomia pela diversificação, dada à ênfase na universalização da 
participação outrora adotada. 

1. Política externa regida pelos valores do Estado; jamais de partidos. 
2. Defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos. 
3. Responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. 
4. Soluções pacíficas diante de conflitos e superação da crise. 
5. Negociações multilaterais com a OMC. 
6. Abertura de mercado e criação de empregos. 
7. Parcerias para renovar o Mercosul. 
8. Ampliação de intercâmbio com parceiros tradicionais 
9. Relação prioritária com novos parceiros. 
10. Eliminação de distorções tributárias. 
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movimento parece ocorrer com base em uma imagem espelhada (HERMAN, 1999), considerando 

o governo anterior como seu antagonista. Ou seja, a estratégia tenta renovar a interpretação do 

período anterior sobre a independência nacional por meio de abordagem aparentemente oposta. 

 

A diretriz 4 parece expressar os princípios constitucionais de autodeterminação dos povos, não-

intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, e solução pacífica de conflitos (CF88, art. 

4º, III, IV, V, VI, e VII). No entanto, o que se observa nos primeiros meses da chancelaria Serra foi 

uma tendência contrária de intervencionismo regional no que se refere ao Mercado Comum do Sul 

(Mercosul). Os movimentos diplomáticos para excluir a Venezuela do exercício da presidência 

protempore do bloco são o principal indicativo da nova abordagem, aqui novamente retomando a 

estratégia da imagem espelhada em relação aos governos anteriores dos anos 1990 e 2000, 

entusiastas do regionalismo a despeito de suas abordagens diferenciadas.3 

 

As diretrizes 7, 8, e 9 seguem na mesma direção de contraposição de opostos. A proposta 

renovação do Mercosul e a aproximação com a Argentina parecem contradizer a própria premissa 

da despartidarização, ao privilegiar parceiros com afinidade ideológica em detrimento dos demais. 

A nova abordagem para a América do Sul rompe, de forma inédita, com o legado imperial de um 

projeto de hegemonia consensual e pacífica na região, também abraçado em grande medida pelos 

períodos subsequentes e pelo Parágrafo Único do Artigo 4º da Constituição. 

 

O discurso sobre os princípios da prevalência dos direitos humanos, do repúdio ao terrorismo e ao 

racismo, da cooperação entre os povos, e da concessão de asilo político (CF88, art 4º, II, VIII, IX, e 

X) caminha por estrada semelhante no contexto de reorientação política para o Norte. O pouco 

protagonismo brasileiros em recentes encontros de foros do Sul – como o G20 e a Cúpula dos 

BRICS, e a visita presidencial ao Japão – país desenvolvido, são um indicativo de nova interpretação 

sobre as normativas. A diretriz 2, ao apresentar e conectar o debate sobre proteção à pessoa 

                                                 
3 As negociações para o Mercado Comum do Sul (Mercosul) iniciam-se sob a presidência de José Sarney (PMDB). 
Anos mais tarde, a celebração do Tratado de Assunção, que criou o bloco em 1991, é ratificado na gestão de Fernando 
Collor de Melo (PRN). No período Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a integração diminui de velocidade no contexto 
da crise econômica argentina. Durante a gestão Lula (PT), o aprofundamento do regionalismo é retomado com o 
Mercosul e a criação da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). Com Dilma Rousseff (PT), as negociações 
bilaterais são privilegiadas e distanciadas do âmbito diplomático, a despeito do alinhamento com os arranjos 
integradores seguirem. Por fim, pode-se constatar que, desde a redemocratização, a integração regional tem sido um 
tópico constante, variando em ênfase e em instrumentalização. Para mais informações a respeito, ver DORATIOTO, 
Francisco et al. A América do Sul e a Integração Regional. Brasília: FUNAG, 2011. 
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humana à democracia e às liberdades, realçam uma interpretação ocidental-liberal sobre o tema 

igualmente. 

 

Por fim, é possível perceber que a Política Externa Brasileira hoje parece caminhar por novas 

estradas no caminho rumo à incorporação dos princípios constitucionais que norteiam as relações 

internacionais do país. Em um curto espaço de tempo, a chancelaria de José Serra e suas dez 

diretrizes dão mostras sobre a reinterpretação do acervo diplomático brasileiro, e sinalizam uma 

virada de rumo na história do Itamaraty. Resta, ao analista internacional, acompanhar atentamente 

os próximos movimentos do novo governo, a fim de promover uma reflexão crítica sobre essas 

estratégias diante do objetivo primordial de qualquer política externa – a realização eficiente do 

interesse doméstico. 
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Relações Brasil - África: uma história de aproximações e afastamentos 

Péricles Pedrosa Lima 4 

 

O Brasil e a África são um perfeito encaixe geográfico que guardam similaridades físicas e 
socioculturais. O Brasil é África, e mesmo que alguns insistam em negar, nossas raízes estão lá 
sedimentadas.  

 

Nas últimas décadas a África tornou-se um continente de oportunidades, com crescimento 
econômico considerável em meio a uma crise internacional que insiste em causar danos políticos e 
econômicos. O continente apresenta-se como uma nova fronteira para parcerias e mercados mesmo 
tendo sérios gargalos de infraestrutura. Os chineses assim entendem e lá estão; o Brasil assim 
também entendeu em seu passado recente. 

 

Desde o século XVI as duas margens do Atlântico iniciaram uma intensa rota comercial. O Atlântico 
- Sul era o caminho de milhões de africanos que atravessavam em condições sub-humanas. O 
comércio de humanos e de produtos persistiu progressivamente até início do século XIX; são 
interações econômicas e sociais, comércio de produtos e “gentes”. Nossa sociedade se formaria 
hierarquizada em “Casas Grandes e Senzalas”; uma miscigenação silenciosamente praticada em 
alcovas escondidas e socialmente silenciada por preconceitos.  

 

Após 1822 ocorreu um afastamento gradual. A Conferência de Berlim em 1885 consolidou a divisão 
da África entre os países europeus; uma neocolonização capitalista. O Brasil lentamente afasta-se 
do continente pelo forçado encerramento do comércio de humanos imposto pela Inglaterra e, mais 
tarde, na República, pela busca de nova mão de obra e pela tentativa de branqueamento da 
população.  

 

Entre 1950 e 1960, o Brasil “distante”, esquece-se de sua condição anterior de colônia e traz um 
apoio limitado ao anticolonialismo africano, fruto das relações tradicionais mantidas com o seu 
antigo colonizador. Com a Política Externa Independente (PEI), 1961 a 1964, voltamos a ser 
solidários com a África ao defender a autodeterminação dos povos coloniais. 

 

                                                 
4 Professor da graduação em Relações Internacionais UniBH.  
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O ex-presidente Castelo Branco procurou acabar com a PEI e recompôs as relações com Portugal. 
Eram preferíveis colônias portuguesas em África a países com viés marxista, visto que a Guerra 
Fria acontecia em solo africano no contexto da descolonização. A ideologia não impediu que visitas 
comerciais a países recém-independentes iniciassem após 1965. Geisel, diferentemente, 
desenvolve diplomacia mais ousada e, no embalo da Revolução dos Cravos, busca aproximações 
e parcerias. 

 

Nos anos 80, o Brasil participa da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul e da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa. Os anos 90 são marcados pelo baixo perfil das relações, fruto 
de uma visão neoliberal da globalização econômica. 

  

As relações voltam a ser intensas no século XXI, com a emergência de uma política africana 
multidimensional, marco do estreitamento dos laços entre diversos setores. 

 

Atualmente, o debate se encontra em aberto e nossas relações com o continente passam a ser 
novamente questionadas. Afastaremos? 
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Política Externa Brasileira 1958 – 2016: quatro alinhamentos e um funeral?! 

Luiz Henrique Dias da Silva 5 

 

A forma de fazer política internacional denominada Política Externa Independente (PEI) começou a 
ganhar contornos efetivos a partir de 1958 (CERVO, 1998) sob eixos cognitivos que dão ao Brasil 
reputação pacifista e de preferência por arranjos multilaterais. Esta preponderância teórica do 
pensamento marxista dentre intelectuais brasileiros deu forma ao antiamericanismo dos anos de 
1960, embasando a busca por um mercado comum do sul, por via da Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio (ALALC), instituída pelo Tratado de Montevidéu, de 18 de fevereiro de 1960. O 
mesmo se deu com a Operação Pan-Americana (OPA), tentativa brasileira de fazer da América 
parte da incessante persecução de um projeto de desenvolvimento industrial nacional autônomo.  

 

O Golpe Militar de 1964 veio, no entanto, instituir o governo Castello Branco (1964 – 1966), 
considerado por Bueno (2000) um anacronismo, um modelo de desenvolvimento associado ao 
capital internacional e à burguesia nacional diametralmente oposto ao preconizado pela PEI. Este 
novo alinhamento aos Estados Unidos da América (EUA) viria por influência da Escola Superior de 
Guerra (ESG), articulando órgãos brasileiros como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 
(IPES), Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) e Ação Democrática Popular (ADEP) a 
organizações similares no exterior, assim como a órgãos do governo norte-americano.  

 

As críticas ao governo Castello Branco não provinham somente da imprensa brasileira como 
também da linha dura das Forças Armadas em repúdio à posição subserviente do Exército Brasileiro 
aos Estados Unidos. Também empresários e classe média externaram seu descontentamento com 
a desnacionalização da economia e o que ela trouxe a reboque, a seu ver, a recessão. Críticas 
também vieram do exterior e foi neste período que a Venezuela rompeu relações com o Brasil, 
engrossando o coro norte-americano, que se dizia preocupado com as medidas duras do regime de 
exceção. As críticas, porém, não trouxeram o fim dos governos militares, mas apenas a abreviação 
da gestão Castello Branco.  

 

No entanto, isso não impediu que após dois governos não-alinhados -  Artur da Costa e Silva (1967 
– 1969) e Garrastazu Médici (1969 – 1974), a política externa brasileira de viés independente e 
busca do desenvolvimento econômico e político autônomo sofresse novo golpe com a crise do 
petróleo de 1974. O novo presidente, o General Ernesto Geisel (1974 – 1979), praticou o que ficou 

                                                 
5 Mestrando em Política Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Bolsista 
CAPES/Taxa. Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Belo Horizonte  - UNI BH – 2014/1. 
<luizenrique.dsilva@gmail.com>. 
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conhecido como pragmatismo responsável, levando adiante uma política externa com forte cunho 
de desconstrução da ideologia autônoma nas Américas. Segundo ele, a crise do petróleo trouxe 
também uma crise do modelo desenvolvimentista praticado até então. Assim, embora houvesse 
nesse período atritos com os EUA devido à discordância em assuntos nucleares e militares, em 
termos políticos e econômicos, o país seguiu alinhado.  

 

Na sequência, mais um suspiro do modelo de política nacional desenvolvimentista brasileiro foi dado 
pelo governo da distensão democrática, do general João Batista de Figueiredo (1979 – 1985). 
Entretanto, no início dos anos 1990 o Brasil e o mundo foram ‘convidados’ à modernidade do Estado 
mínimo e do mercado autorregulável. O Consenso de Washington e as condicionalidades impostas 
por instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM), contudo, só se 
fizeram sentir quanto à estabilidade da moeda, o Real. Não houve real redução da desigualdade de 
renda, nem diminuição da fome e da miséria durante os governos neoliberais de Collor de Mello 
(1990 – 1992), Itamar Franco (1992 – 1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002).  

 

Sob direta influência do Consenso de Washington (1989), houve uma completa revisão das 
estratégias de inserção internacional do Brasil, buscando-se melhor acesso a mercados, créditos e 
tecnologias internacionais. Este período, o de mais forte desindustrialização na história do país, 
costuma também ser visto pelo lado positivo de ter conduzido o Brasil à condição de potência média 
emergente conquistada na década seguinte. Não sem o porém de ter sido à custa de forte 
desnacionalização. Detratores de FHC o acusam de ter transferido ao controle estrangeiro algo em 
torno de U$ 500 bilhões em ativos, em apenas quatro anos de governo, incluídos setores como 
ferrovias, rodovias, portos, telefonia, reservatórios de água doce, hidrelétricas, saneamento básico, 
mineração e petróleo (ARAÚJO, 2005, p. 67).  

 

Estas questões são controversas por si sós. Assim, propõe-se com este texto um debate em que 
sejam levados em conta os eixos cognitivos da política externa brasileira construídos desde o 
rompimento dos Acordos Desiguais com a Inglaterra, em 1844, a saber: solução pacífica de 
controvérsias e cooperação; aos quais somam-se o multilateralismo, a cooperação para o comércio 
e a independência ideológica propostos pela PEI dos anos 1960. É esta soma que dá à Política 
Externa Brasileira sua reputação pacífica e cooperativa no sistema internacional, não importando o 
regime de governo, a conjuntura nacional ou a estrutura internacional. Tudo em prol do 
desenvolvimento da indústria nacional autônoma.  

 

Porém, como forma de fazer jus ao título e considerando toda a repercussão nacional, regional e 
internacional que vem acompanhando o governo Michel Temer, some-se ao debate a 
contemporaneidade de temas como: a desobrigação de exploração de 30% das reservas do pré-sal 
pela Petrobrás; a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que limita gastos de governo por 
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até vinte anos com base no teto da inflação; e a proposta de reforma da Previdência Social, com o 
aumento do período de contribuição. Ressalve-se que, embora contemporâneas, são questões 
sempre recorrentes na política brasileira e de difícil solução, para dizer o mínimo. 

 

Espera-se que, ao final, o funeral do título seja apenas uma brincadeira com o nome de um filme 
famoso. Mas recomenda-se que se levem em conta a tradição de política externa brasileira em 
comparação ao estilo José Serra de comunicação, o recente isolamento do presidente Michel Temer 
no mais recente fórum do BRICS na Índia, o aventado cancelamento da visita do Papa ao Brasil em 
2017 e as repercussões para o governo relativas à prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, tido como o principal articulador do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (O 
GLOBO, 2016). Ou seja: será que a PEB subiu no telhado?! 
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A Política Externa Americana e as Eleições de 2016: o bipartidarismo 

 Daniela Secches 

 

Os Estados Unidos da América (EUA) é um dos Estados com mais longa e ininterrupta tradição 
democrática na contemporaneidade. Seu modelo de democracia liberal, com eleições livres e 
frequentes, são motivo de orgulho nacional e fazem parte do discurso adotado pelo país na 
sociedade internacional. A solidez de suas instituições fundaram-se em regras do jogo eleitoral que 
permitiram a consolidação de dois principais partidos nacionalmente – o Partido Republicano e o 
Partido Democrata. Nesse cenário, o bipartidarismo estimula a solidificação de conjuntos 
ideológicos antagônicos, o que, em tese, tornaria as plataformas partidárias mais previsíveis. 

 

No caso das eleições presidenciais, objeto de tanta polêmica em 2016, o candidato precisa haver 
nascido em solo estadunidenses, ter trinta e cinco anos ou mais, e morar em território estadunidense 
há mais de catorze anos. Ou seja, tecnicamente, são permitidas candidaturas independentes de 
partidos políticos. No entanto, a disputa por recursos que apoiem as candidaturas, bem como as 
regras de eleições indiretas via colégios eleitorais, historicamente favoreceram a contraposição de 
candidaturas democratas e republicanas para aquele que é considerado o emprego mais difícil do 
mundo – estar a frente do comando dessa potência global (USA, 2016). 

 

Aproximadamente cinco meses antes das eleições, as primárias decidem os candidatos a 
presidente pelos Partidos Republicano e Democrata. A partir de então, a campanha presidencial 
propriamente dita tem início, e acirrados debates são acompanhados mundo afora. No dia da 
eleição, o colégio eleitoral é formado pelo voto dos eleitores em colegiados alinhados a um dado 
candidato, sendo que cada unidade da federação possui um número de colegiados proporcional à 
sua população (USA, 2016), conforme ilustrado pela figura abaixo. Por conseguinte, o número de 
votos populares não necessariamente é traduzido na eleição do candidato mais votado, como 
exemplificaram as eleições de 2000, disputados por Al Gore e George W. Bush (FOLEY, 2015). Por 
outro lado, o sistema de colégios eleitorais permite campanhas, debates, e mobilizações mais locais, 
estimulando o espírito cívico (GREEN, 2014). 

 

Figura 1. Eleições presidenciais nos Estados Unidos da América (USA, 2016). 
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O recorte ideológico entre Partido Republicano e Partido Democrata remonta às raízes desses dois 
grupos, e possui reflexos tanto domésticos quanto externos. O Partido Republicano é fundado em 
1854, com o objetivo principal de combater a expansão do trabalho escravo (GOP, 2016). A 
inspiração liberal do partido reproduziu-se em governos contrários ao intervencionismo estatal na 
economia doméstica. Externamente, a bandeira republicana tradicionalmente concentra-se na 
defesa da segurança nacional e no apoio ao livre-comércio a partir de uma matriz internacionalista 
(DUECK, 2016). 

 

O Partido Democrata, por seu turno, é criado quase dez anos antes, em 1845, sendo o mais antigo 
partido político dos Estados Unidos. Historicamente, sua plataforma defende uma política doméstica 
econômica e socialmente mais intervencionista. A inserção externa dos EUA sob governos 
democráticos consequentemente exibem comportamentos mais protecionistas, ao lado de ações 
diplomáticas voltadas para o desenvolvimento econômico dos países com os quais Washington 
coopera (FARIVAR, 2016). O foco aqui é no exercício do soft power e do smart power no espaço 
internacional (NYE, 2009). 
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É preciso lembrar que, apesar dessa oposição de ideias, um partido político também, por definição, 
deseja conquistar e se manter no poder pelos meios legais do jogo eleitoral. Nesse sentido, ouvir 
as demandas do público atento que conecta o voto às plataformas apresentadas pelos partidos e 
aos discursos do candidato eventualmente mudam o tom desse antagonismo, como podemos 
perceber no caso das eleições presidenciais de 2016. Donald Trump, candidato republicano, e 
Hillary Clinton – democrata, estrategicamente parecem rever premissa partidárias tradicionais sobre 
política externa com vistas a conquistar o eleitor. A tabela abaixo demonstra os principais 
posicionamentos em política externa das plataformas republicanas e democratas atualmente. 

 

Tabela 1. Plataformas para política externa do Partido Republicano e do Partido Democrata 
(FARIVAR, 2016). 

Tema Partido Republicano Partido Democrata 

Estado Islâmico 

Propõe destruir o Estado 
Islâmico e apoiar a transição 
pós-Assad. 

Busca apoio para a situação 
no Iraque. 

Deseja liderar coalizão e 
pressiona os aliados regionais 
a compartilharem os custos da 
guerra. 

Acordo político com o regime 
Assad. 

Solicitará renovação da 
autorização congressual para 
uso da força na região. 

Israel 

Abandona discurso de apoio à 
solução de dois Estados. 

Assume posição mais 
inflexível sobre a defesa de 
Jerusalém enquanto capital de 
Israel. 

Apoio à solução de dois 
Estados. 

Irã Críticas ao acordo nuclear. Apoio ao acordo nuclear. 

Rússia 

Reafirma amizade com a 
Rússia. 

Apoio à manutenção de 
sanções. 

Desejo de cooperar, mas 
planeja preparar-se com 
aliados contra agressões 
russas. 
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Farivar (2016) ressalta que Donald Trump apresenta uma versão mais extrema do hard power 
republicano, reinterpretando a máxima de Ronald Reagan – “paz pela força”. O candidato reforça 
suas propostas de defesa nacional por meio de ações bilaterais em detrimento de organismos como 
a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), sobre a qual faz acusações de ineficiência e 
obscurantismo. Igualmente contraditória é a posição de Trump quando comparada à plataforma 
republicana no que diz respeito às críticas feitas a Israel e à aproximação do candidato com a Rússia 
de Vladimir Putin. Por fim, o empresário coloca-se, ainda, contrário a acordos de livre-comércio, 
como o North American Free Trade Agreement (NAFTA) e o Tratado Transpacífico (TPP). 

 

Por seu turno, a proposta de Hillary Clinton para a política externa também encontra seus pontos de 
fricção com a plataforma republicana (CRF, 2016). Enquanto à frente da Secretaria de Estado, 
Clinton tornou-se conhecida por uma política intervencionista mais dura, como o caso da Líbia. 
Durante termo no mesmo cargo, a candidata democrata participou das negociações para o Tratado 
Transpacífico em contraposição à conduta tradicionalmente mais protecionista de seu partido, e 
atualmente levanta críticas ao acordo.  

 

As eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016 são um palco importante para observar as 
tensões entre o bipartidarismo do país e o jogo eleitoral. De qualquer forma, as plataformas 
partidárias não são documentos vinculantes, o que dá abertura aos candidatos, e, especialmente, 
ao futuro presidente, para rever e reinterpretar algumas premissas. Após o resultado dessa apertada 
disputa, uma conclusão é certa – pode-se esperar mudanças significativas na política externa de 
um dos países mais centrais das relações internacionais hoje. 
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