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e o “Acordo de cooperação científica 
e tecnológica” (2004), tendo como 
principais temas as mudanças climá-
ticas, a sustentabilidade, a luta contra 
a miséria e a fome, a estabilidade, e o 
desenvolvimento da América Latina.

As autoridades do Executivo 
nacional afirmaram que nosso País 
será beneficiado, 
tendo em vista a 
soberania brasi-
leira e a proteção 
dos seus recursos, 
especia lmente, 
do setor primário. 
Cont udo,  só o 
tempo permitirá 
determinar quem 
está certo nas pre-
visões, os críticos 
descontentes ou 
aqueles que cele-
braram o feito.

Diante dessa 
nova conjuntura, 
importante é que 
o marco conside-
rado “histór ico” 
não se transfigu-
re em mais um 
“milagre” para o 
Brasil, conforme 
traçado precisa-
mente por Sérgio 
Buarque de Holanda em suas 
obras. Par tindo da fase colonial e 
concluindo a trajetória no perío-
do republicano, o autor percebe 
que sucessivos “milagres” salva-
ram a nossa economia, ao longo 
do tempo. O “milagre” do pau-bra-
sil, do açúcar, do ouro, do café, do 
algodão, da borracha, entre outros 
produtos que assumiram o protago-
nismo em seus respectivos contex-
tos históricos, sustentando e equili-
brando a infraestrutura brasileira. 

Ora, por que Sérgio Buarque 
de Holanda ut ilizou o ter mo 
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A 
relação histórica do 
Brasil com a Europa, 
em grande parte, é 
permeada por ten-
sões e conflitos, con-

sequentes ao desequilíbrio relacional 
entre ambos. Notadamente, ainda no 
século 21, os estigmas do passado re-
produzem os efeitos da colonização 
tão prejudicial ao desenvolvimento 
e que posicionaram o Brasil na peri-
feria do comércio internacional. 

Desde o período colonial, boa 
parte das riquezas brasileiras eram 
levadas para fora e pouco aqui fi-
cava para fomentar o avanço. Fla-
grantemente, tal cenário parece 
persistir, já que não se identificam 
sinais de protagonismo no ambiente 
global que favoreçam o crescimen-
to doméstico (principalmente, na 
cadeia industrial) e garantam maior 
proteção aos recursos necessários à 
nossa independência econômica.

Esse emaranhado histórico tem 
embasado o discurso dos críticos 
contrários ao acordo firmado entre 
o Mercosul e a União Europeia. O 
receio e a desconfiança manifesta-
dos não só por determinados gru-
pos brasileiros, mas também por 
alguns dos vizinhos latino-america-
nos, contrastam com a perspectiva 
otimista de outros interlocutores, 
cuja expectativa é de um “marco 
histórico” para o Brasil, bem como 
para a América do Sul, em geral.

Retomando ao passado recente, 
as relações entre Brasil e a Europa 
começaram nos anos 60, adentran-
do, anos mais tarde, ao bloco corres-
pondente ao Mercosul, fundado em 
1991. De lá pra cá, alguns acordos 
foram estabelecidos entre ambos, 
tais como o “Acordo-quadro de coo-
peração entre a Comunidade Euro-
peia e Brasil” (1992), “Acordo-qua-
dro de cooperação entre a Comuni-
dade Europeia e o Mercosul” (1995) 

“milagre” para caracterizar a 
história da economia brasileira? 

Observando o percurso históri-
co brasileiro, percebemos que na 
etapa final das exportações de ca-
da produto, instalava-se uma pro-
funda queda na venda e no consu-
mo, inaugurando uma angustiante 

e sp era p or  um 
novo e requisitado 
artigo exportável. 
Em outras pala-
v ras, a expecta-
tiva por mais um 
novo “milagre”, 
materializado em 
nova mercadoria, 
que at ra ísse os 
olhos europeus e 
voltasse a aque-
cer os negócios. 

De “milagre” 
em “milagre”, a 
economia brasilei-
ra foi sendo assim 
conduzida, conso-
lidando a histórica 
dependência em 
relação ao merca-
do externo, duran-
te cinco séculos de 
nossa histór ia.

O desafio que 
se propõe, a par-

tir da assinatura do acordo entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
é romper com a “trajetória dos 
milagres e da dependência”. 

Está mais que na hora do Brasil 
parar de esperar algum “milagre” 
(deixando para trás seus traços colo-
niais) e buscar o seu protagonismo, 
consolidando a sua independência 
no âmbito internacional, e aprovei-
tar as oportunidades disponíveis 
com o novo acordo, as quais – se 
forem exploradas de maneira efetiva 
e inteligente – criarão as condições 
positivas ao seu desenvolvimento. ■
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