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relação histórica do
Brasil com a Europa,
em grande parte, é
permeada por tensões e conflitos, consequentes ao desequilíbrio relacional
entre ambos. Notadamente, ainda no
século 21, os estigmas do passado reproduzem os efeitos da colonização
tão prejudicial ao desenvolvimento
e que posicionaram o Brasil na periferia do comércio internacional.
Desde o período colonial, boa
parte das riquezas brasileiras eram
levadas para fora e pouco aqui ficava para fomentar o avanço. Flagrantemente, tal cenário parece
persistir, já que não se identificam
sinais de protagonismo no ambiente
global que favoreçam o crescimento 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 manifestados não só por determinados grupos brasileiros, mas também por
alguns dos vizinhos latino-americanos, 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, adentrando, anos mais tarde, ao bloco correspondente ao Mercosul, fundado em
1991. De lá pra cá, alguns acordos
foram estabelecidos entre ambos,
tais como o “Acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade Europeia e Brasil” (1992), “Acordo-quadro de cooperação entre a Comunidade Europeia e o Mercosul” (1995)
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e o “Acordo de cooperação científica “milagre” para caracterizar a
e tecnológica” (2004), tendo como história da economia brasileira?
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que sucessivos “milagres” salvaEstá mais que na hora do Brasil
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brando a infraestrutura brasileira.
forem exploradas de maneira efetiva
Ora, por que Sérgio Buarque e inteligente – criarão as condições
de Hola nda ut ilizou o t er mo positivas ao seu desenvolvimento. ■

