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Esta pesquisa se propõe a compreender os rumos da política externa argentina, 

especialmente no âmbito regional, sob o governo de Maurício Macri. Para tal, assume 

como hipóteses que: a) a vitória de Macri e da aliança eleitoral Cambiemos, encabeçada 

por seu partido (Proposta Republica – PRO), pode ser compreendida como a ascensão 

ao poder de uma nova direita argentina, aqui entendida segundo o conceito apresentado 

por Verônica Giordano (UBA/CONICET) de uma direita moldada na oposição aos 

recentes governos de esquerda na América Latina; e b) que esta ascensão implica em 

novas orientações para a política externa argentina. Assim, a pesquisa objetiva mapear 

as orientações imprimidas à política externa regional do país durante os primeiros meses 

do governo Macri, isso é, de dezembro de 2015 até meados de julho de 2016. 

A metodologia aqui utilizada é a de análise dos discursos presidenciais relativos 

à política externa disponibilizados pelo governo argentino e de documentos 

relacionados à atividade presidencial nos principais blocos regionais dos quais a 

Argentina é parte, a saber, MERCOSUL e UNASUL. A análise dos discursos busca 

encontrar evidências empírica da questão teórica – a dimensão da nova direita – e da 

dimensões inseridas nas hipóteses construídas. Ademais, a pesquisa inclui a revisão 

bibliográfica acerca dos estudos sobre política externa argentina de forma geral e do 

conceito de novas direitas acima mencionado. No momento, a pesquisa está em 

andamento. Mesmo assim, através da conclusão de parte da revisão bibliográfica 

proposta, da análise de discursos presidenciais feitos até meados de maio e da análise 

das Declarações Presidenciais feitas na XLIX Cúpula de Chefas e Chefes de Estado do 

Mercosul e Estados Associados (ocorrida em 21 de dezembro de 2015), é possível 

apontar certos resultados preliminares, dentre os quais se destacam o uso frequente de 

um discurso consualista por parte de Macri, pretensamente apolítico e característico do 

conceito de nova direita adotado, e, principalmente, sua busca por enfatizar o caráter 

comercialista e “ocidentalista” – de aproximação aos países desenvolvidos, conforme 

apontado por Alejandro Simonoff (UNLP) – da política externa argentina ensaiada até o 

momento. 


