
Soberania nacional e nova inserção 
do Brasil no mundo: tudo começa 
com a soberania 

O Plano de reconstrução e transformação do Brasil  é um documento 1

decorrente de centenas de debates e reflexões originárias do PT, mas não 
apenas. Participaram de sua elaboração amplos setores da sociedade que 
guardam em comum a oposição firme ao atual governo e aspiram por um 
país justo, igualitário e democrático. Tampouco é um plano pronto e 
acabado. O debate continua aberto a novas contribuições. É certo que o 
Brasil passa por uma crise multidimensional  — sanitária, econômica, 
social, ambiental, política e democrática — exigindo um conjunto integrado 
e bem articulado de políticas em duas dimensões: a da reconstrução do país 
a partir de medidas imediatas, e da dimensão da transformação, uma gama 
de propostas de estruturação do futuro, indicando um novo alicerce de 
superação do modelo neoliberal excludente, anti-social, antipopular e 
antidemocrático. Este volume traz uma síntese das proposições de 
transformação do país em defesa da soberania nacional e nova inserção 
do Brasil no mundo. 

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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Plano de reconstrução e 
transformação do Brasil 

Soberania Nacional 

  PT NO SENADO VOLUME 4

Fundamentos 
A soberania é a 
liberdade que um país 
tem para decidir suas 
políticas  e seu destino. 
Um país com soberania 
fragilizada não 
conseguirá implantar 
as políticas necessárias 
para desenvolver-se.  

Soberania efetiva 
implica 
desenvolvimento 
econômico e social, 
políticas de 
industrialização, de 
ciência e tecnologia, de 
saúde  e educação, de 
eliminação da pobreza 
e da desigualdade. 

Acordos internacionais 
podem limitar a 
soberania de um país, 
principalmente  os de 
livre comércio que 
imponham  os 
interesses do grande 
capital e dos países 
mais desenvolvidos. 

A base da soberania, 
no plano mundial, está 
na soberania popular, 
no plano interno. 
Assim, a política 
externa e a política de 
defesa necessitam 
estar assentadas em 
sólida e ampla 
democracia.  

Medidas de 
transformação: 
Alicerces para o futuro

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf
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O atual governo do Brasil adotou uma política externa passiva e submissa, 
servilmente alinhada à extrema -direita norte-americana, e caracterizada por 
desconstrução da integração regional; desinvestimento na vertente 
geoestratégica Sul-Sul; abandono da aposta em um mundo multipolar e da 
postura equilibrada e negociadora em conflitos regionais; destruição dos núcleos 
estratégicos da indústria de defesa; submissão da política de defesa aos 
interesses norte-americanos; e alienação do patrimônio público estratégico a 
empresas estrangeiras. 

Essa política externa, que traz embutido o risco de celebração de acordos 
comerciais assimétricos de “nova geração” com países desenvolvidos, cria sérios 
obstáculos para que governos nacionais e progressistas pratiquem políticas 
autônomas de desenvolvimento. 

Além disso, ela isolou o Brasil no cenário mundial, ao promover retrocessos 
inaceitáveis na questão ambiental, no campo dos direitos humanos e na área 
sanitária, que tornaram nosso país um grande epicentro da pandemia. 

A crise mundial exacerbada pela pandemia deverá acelerar mudanças 
geopolíticas e geoeconômicas que estavam em curso. A ascensão da China à 
condição de grande potência mundial deverá se consolidar em prazo mais curto, 
reordenando o quadro de poder internacional e acirrando a disputa atual com 
os Estados Unidos. Na esteira desse reordenamento, poderão ser abertos espaços 
geopolíticos para a maior projeção dos interesses nacionais do Brasil no exterior. 
Ao mesmo tempo, a fratura das cadeias internacionais de produção poderá criar 
oportunidades para que o Brasil invista na construção de cadeias produtivas 
regionais que garantam mais competitividade a sua indústria. 

Wikicommons
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POLÍTICA EXTERNA 

Retomar e aprofundar a política externa de integração latino-americana e a cooperação Sul-
Sul, de modo a apoiar, ao mesmo tempo, o multilateralismo, a busca de soluções pelo diálogo 

e o repúdio à intervenção e a soluções de força.  

Abrir novos mercados e parcerias estratégicas com países em desenvolvimento e promover os 
interesses nacionais em áreas geográficas hoje abandonadas pela diplomacia neoliberal, 

como Oriente Médio e o sul da Ásia.  

Recuperar os avanços promovendo a integração das cadeias produtivas regionais, o 
desenvolvimento da infraestrutura e o fortalecimento de instrumentos de financiamento do 

desenvolvimento, como Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) e o Banco 
do Sul. Nesse contexto, priorizar esforços para fortalecer o Mercosul e a União das Nações Sul-
americanas (Unasul) e consolidar a construção da Comunidade de Estados Latino-Americanos 

e Caribenhos (Celac). 

Retomar de uma atitude proativa no plano internacional, fortalecendo iniciativas como o 
Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas) e os Brics, que levaram à mudança de 

padrão nas negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) e à transformação do 
G-8 no G-20. Isso é essencial para criar um mundo mais equilibrado e menos dependente de 
um único polo de poder, de modo a superar a hegemonia norte-americana. É fundamental o 

empenho também em promover a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança, 
assim como dos instrumentos de proteção aos Direitos Humanos no plano internacional e 

regional. É imprescindível fortalecer as relações de amizade e parceria com a África, 
continente-mãe da nação brasileira. 

Voltar a empenhar-nos em compromissos ambientais internacionais, estratégicos para nossa 
inserção no cenário mundial e para o bom desempenho de nossas exportações. Do mesmo 
modo, teremos de voltar a investir na defesa dos direitos humanos no plano mundial, com 

ênfase nos direitos reprodutivos das mulheres.
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POLÍTICA DE DEFESA 

Reverter todas as iniciativas que colocaram nossas forças armadas como força auxiliar dos 
EUA. Assim, será imprescindível reverter, por exemplo, a participação de nossos militares no 
Comando Sul dos EUA, bem como nossa participação na OTAN como aliado extrarregional. 

Recuperar a PND como pilar do novo modelo desenvolvimento nacional, implementando 
ações estratégicas de curto, médio e longo prazo de modernização da estrutura nacional de 
defesa, conformando a Base Industrial e Tecnológica da Defesa (BITD). Projetos estratégicos 

como o do submarino nuclear, do novo caça, do Sivam, entre outros precisam ser levados 
adiante, sem atrasos e sem gargalos orçamentários. 

Considerar a reorganização da Base Industrial de Defesa, de forma a assegurar o atendimento 
às necessidades de aparelhamento das Forças Armadas apoiado em tecnologias sob domínio 

nacional, preferencialmente as de emprego dual (militar e civil).  

Retomar a política de defesa de nosso território e mares, “a defesa da Pátria” preconizada para 
as Forças Armadas por nossa Constituição, por meio de projetos para o resguardo de nossa 

soberania. O empenho na diplomacia e na  cooperação e integração regional latino-
americana continua sendo a mais eficiente política de dissuasão militar.

2

A plena projeção dos interesses estratégicos do Brasil no cenário 
internacional não pode prescindir de uma política de defesa sólida.  

Em conjunto com a política externa, a política de defesa constitui o que 
se chama de “Grande Estratégia”, a qual determina a inserção do país 
no mundo. Assim, a persuasão diplomática tem de estar articulada à 
dissuasão estratégica. 

Com os governos Lula e Dilma, inaugurou-se uma efetiva Política 
Nacional de Defesa (PND), que forneceu o quadro conceitual para 
programas de grande importância. Todo esse esforço está sendo 
sistematicamente destruído pelo governo Bolsonaro. Assiste-se, também, 
a um progressivo desvirtuamento do papel das Forças Armadas de 
resguardar nossa soberania.  
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Senado Federal - Anexo 2  
Ala Teotônio Vilela Gabinete 8 
Telefones: +55 61 3303 3800 

E-mail: paulorocha@senado.leg.br 
Escritório de Apoio:  

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 674 - Umarizal 
Belém - PA - CEP 66055-000 
Telefone: +55 91 3225 5455 

 
 
 
 

Esta é uma publicação da Liderança do PT no Senado Federal. 
Edição:  Núcleo de Informação e Documentação a partir dos textos de Marcelo Zero. 

Março de 2021.
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Senador Paulo Rocha 

Líder da bancada do PT no Senado 
Federal 
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